
	 	 	 	 	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 Relatório 
Macroeconômico  

Análise do Mercado de Trabalho 

 Brasil 
 Divulgação: novembro/2020 

 Referência PNADC: setembro/2020  

 Referência CAGED: outubro/2020 

  Arazul Research 

Arazul	Research	|	www.arazulcapital.com.br	
Rua	Pascoal	Pais	525	10º	andar	Cond.	RM	Square	Brooklin	São	Paulo	SP		-		04581-060	
research@arazulcapital.com	
Tel:	+55-011-4240-2300	
	
Disclaimer:	
Este	Relatório,	 cuja	única	 finalidade	é	a	prestação	de	 informações	gerais	 sobre	 indicadores	econômicos,	 foi	desenvolvido	pela	Arazul	Research	em	 favor	da	Arazul	S.A.	e	destina-se,	
exclusivamente,	 aos	 Clientes	 das	 empresas	 do	 Grupo.	 Os	 autores,	 na	 confecção	 deste	material,	 despenderam	os	melhores	 esforços	 para	 que	 as	 informações	 reunidas	 e	 respectivas	
análises	fossem	precisas.	No	entanto,	eles,	a	Arazul	S.A.	ou	quaisquer	empresas	do	Grupo,	não	garantem	nem	tencionam	garantir	que	estas	são	verdadeiras,	completas	ou	livres	de	erro,	
uma	vez	que	refletem	informações	públicas,	identificadas	e	avaliadas	na	data	de	emissão	deste	Relatório,	sobre	as	quais	os	mesmos	não	têm	ingerência	ou	concorreram	para	sua	criação.	
Caso	as	informações	identificadas	e	avaliadas	sofram	mudança,	os	preços,	opiniões	e/ou	projeções	neste	Relatório	transcritos	ou	registrados	podem	sofrer	alteração,	não	obrigando	os	
emissores	 à	 comunicação	prévia	dos	destinatários	das	 eventuais	mudanças.	Este	Relatório	não	pode	 ser	 interpretado	 como	sugestão	de	 compra	ou	de	venda	de	quaisquer	 ativos	 e	
valores	 imobiliários.	É	 terminantemente	proibido,	a	não	ser	que	expressamente	permitido	pela	Arazul	S.A.	o	compartilhamento,	ainda	que	parcial,	do	conteúdo	deste	Relatório	com	
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	avança	mais	uma	
vez	 e	 atinge	 nova	 máxima	 histórica,	
14,6%.	No	mercado	de	trabalho	formal,	
por	outro	 lado,	os	números	continuam	
melhorando,	 com	 aumento	 das	
contratações	no	setor	de	serviços.	

 
Comentário Arazul Capital: O aumento 
recorde da taxa de desemprego no Brasil está 
associado ao cenário de forte retração 
econômica provocado pela pandemia do novo 
coronavírus. No terceiro trimestre de 2020, no 
entanto, muitos indicadores apresentaram 
estabilidade, indicando um movimento de 
retorno tanto da oferta quando da demanda 
por trabalho no Brasil. Os números do mercado 
de trabalho formal, por outro lado, seguem 
positivos e puxados pelo setor de serviços, o 
que configura um importante indício de 
recuperação. Esse resultado, no entanto, ainda 
é reflexo das políticas de manutenção do 
emprego. E, o desafio imposto pelo aumento 
da dívida pública e o iminente fim dos auxílios 
emergenciais, diminuem a probabilidade de 
uma rápida recuperação do mercado de 
trabalho no médio prazo.  
 
No	 trimestre	 móvel	 encerrado	 em	 setembro/20	
(jul-ago-set),	 a	 taxa	 de	 desemprego	
(desocupação)	 foi	 de	 14,6%	 da	 população	 na	
força	de	trabalho,	segundo	dados	divulgados	hoje	
pelo	 IBGE	 na	 PNAD	 Contínua.	 Representando	
uma	 variação	 de	 1,3	 p.p	 (ponto	 percentual)	 em	
relação	ao	trimestre	de	abril	a	junho,	e	de	2,8	p.p	
em	relação	ao	mesmo	período	de	2019.		

	

Em	 termos	 absolutos,	 o	 contingente	 de	
pessoas	 desocupadas	 no	 Brasil	 no	 trimestre	
encerrado	 em	 setembro	 foi	 de	
aproximadamente	 14,1	 milhões	 de	 pessoas,	
variando	 10,2%	 em	 relação	 ao	 trimestre	
anterior	 (abril	 a	 junho)	 e	 12,6%	 em	 relação	
ao	mesmo	período	do	ano	passado.		
O	número	de	pessoas	ocupadas,	por	seu	turno,	foi	
de	 aproximadamente	 82,5	 milhões	 no	 período	
destacado.	 O	 que	 representa	 uma	 redução	 de	 -
1,1%,	 em	 relação	 ao	 trimestre	 anterior.	 Em	
comparação	 com	 o	 mesmo	 trimestre	 do	 ano	
passado,	quando	havia	no	Brasil	93,8	milhões	de	
pessoas	ocupadas,	a	variação	foi	de	-12,1%.	
No	 trimestre	encerrado	em	setembro	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	
55,1%,	se	mantendo	estatisticamente	estável	em	
relação	ao	trimestre	anterior	(55,3%),	indicando	
uma	 redução	 do	 ritimo	 de	 queda	 da	 taxa	 de	
participação.	 E,	 quando	 comparado	 a	
trimestre	 móvel	 anterior	 já	 é	 possível	
perceber	 uma	 leve	 variação	positiva,	 reflexo,	
provavelmente,	 do	 retorno	 das	 atividades	
presenciais	em	todo	o	Brasil	e	da	redução	do	
auxílio	emergencial.		

	
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.	 Com	 o	 movimento	 de	
retorno	da	 taxa	de	participação,	 espera-se	que	a	
taxa	 de	 desemprego	 continue	 a	 subir,	 haja	 vista	
que	 o	 emprego	 não	 deve	 crescer	 no	 mesmo	
ritimo	 da	 taxa	 de	 participação	 nos	 próximos	
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meses.		Deste	modo,	entendemos	que	a	taxa	de	
desemprego	 observada	 no	 trimestre	 móvel	
encerrado	em	setembro,	apesar	de	ser	a	mais	
alta	 já	 observada	na	 série	 histórica	 da	 PNAD	
Contínua,	 ainda	 não	 representa	 a	 real	
magnitude	do	desemprego	no	Brasil.	

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	5,7%	apresentando	estabilidade	
em	 relação	 ao	 trimestre	 anterior.	 Em	 termos	
absolutos,	 aproximadamente	 5,9	 milhões	 de	
pessoas	 estavam	 desalentadas	 no	 trimestre	
encerrado	 em	 setembro.	 Contingente	 que	 se	
manteve	estável	em	relação	ao	trimestre	anterior	
e	 variou	 24,7%	 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$	2.554,00,	se	mantendo	
estável	 em	 relação	 ao	 trimestre	 anterior,	 mas	
variando	 positivamente	 em	 relação	 ao	 mesmo	
período	 do	 ano	 passado	 (8,3%).	 A	 massa	 de	
rendimento	 real	 habitualmente	 recebido	 pelos	
trabalhadores	 foi	 estimada	 em	 R$	 205.3	 bilhões	
de	reais,	e	também	se	mostrou	estável	em	relação	
ao	 trimestre	anterior,	mas	variou	negativamente	
em	relação	ao	mesmo	período	do	ano	passado	(-
4,9%).	

	
Como	 temos	 chamado	 atenção,	 a	 variação	
positiva	 nos	 rendimentos	 médios	 do	 trabalho	
encontra	 explicação	 no	 chamado	 efeito	
composição,	 uma	 vez	 que	 o	 percentual	 de	
trabalhadores	mais	afetado	pelo	desemprego	em	
decorrência	 da	 crise	 sanitária	 se	 concentrou	
entre	 os	 informais,	 menos	 qualificados	 e	 com	

menores	 salários,	 justamente	 aqueles	 que	
possuem	 menores	 chances	 de	 trabalharem	
remotamente,	 e,	dado	 que	 proporcionalmente	
o	desemprego	é	maior	entre	os	trabalhadores	
com	 salários	 mais	 baixos,	 é	 esperado	 que	 o	
salário	 médio	 do	 país	 cresça	 em	 relação	 ao	
observado	no	mesmo	período	do	ano	anterior.	
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	 variando	
negativamente	na	comparação	anual.		

Quando	 observamos	 os	 dados	 por	 Unidade	 da	
Federação	 é	 possível	 perceber	 uma	 significativa	
discrepância	em	relação	à	taxa	de	desocupação.	A	
Região	Nordeste	 segue	apresentando	as	maiores	
taxas	de	desemprego	no	trimestre	encerrado	em	
setembro,	 registrando	 17,9%,	 ao	 passo	 que	 a	
Região	 Sul	 registrou	 9,4%.	 As	 Regiões	 Norte,	
Nordeste	 e	 Sudeste	 apresentaram	 aumento	
significativo	da	taxa	de	desocupação	frente	ao	2º	
trimestre	 de	 2020,	 enquanto	 as	 demais	 Grandes	
Regiões	 apresentaram	 estabilidade.	 A	 Bahia	
segue	com	a	maior	 taxa	de	desemprego	entre	os	
Estados	 (20,7%),	 enquanto	Santa	Catarina	 segue	
com	a	menor	(6,6%).	
Taxa	de	desemprego	por	UF	–	3º	Trimestre	de	

2020	

	
Fonte:IBGE	elaboração	|	Arazul	Research	

Uma	 característica	dessa	divulgação,	 no	 entanto,	
foi	estabilidade	observada	em	alguns	indicadores	
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em	 relação	 ao	 trimestre	 anterior.	 Um	 indício	
ainda	 tímido,	 porém,	 positivo,	 de	 que	 está	
havendo	 um	 movimento	 de	 retorno	 tanto	 da	
oferta	quando	da	demanda	por	trabalho	no	Brasil.	
Ainda	 é	 muito	 cedo,	 no	 entanto,	 para	 definir	 se	
esse	 movimento	 seguirá	 forte	 nos	 próximos	
meses,	 pois	 está	 diretamente	 relacionado	 a	
questões	 ainda	 indefinidas	 sobre	 como	 a	
economia	irá	reagir	na	ocorrência	de	uma	vacina	
com	 possibilidade	 de	 imunização	 em	massa	 e	 o	
fim	dos	auxílios	emergenciais.		
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	outubro	de	2020	o	saldo	
de	 empregos	 formais	 foi	 de	 394.989	 mil	
empregos.	 É	 necessário	 chamar	 atenção,	 no	
entanto,	 que	 o	 saldo	 positivo	 dos	 últimos	
meses	ainda	não	reverteu	as	quedas	de	março	
a	junho,	de	modo	que,	no	ano	de	2020,	o	saldo	
do	 mercado	 de	 trabalho	 formal	 ainda	 é	 de	 -
171.139.	

		
Apesar	disso,	os	números	do	CAGED	em	outubro	
trouxeram	 um	 movimento	 interessante	 que	
dialoga	 com	 o	 reaquecimento	 da	 economia	 nos	
últimos	meses:	o	saldo	positivo	de	outubro	foi	
puxado	pela	criação	líquida	de	vagas	no	setor	
de	 serviços	 (156.766),	 cujo	 desempenho	 tem	
se	 mostrado	 aquém	 dos	 demais	 setores,	
seguido	 do	 setor	 de	 comércio,	 reparação	 de	
veículos	 automotores	 e	 motocicletas	
(115.647).		

Em	 termos	 regionais,	 todas	 as	 grandes	 regiões	
apresentaram	 criação	 líquida	 de	 empregos	
formais	em	outubro	de	2020.	Com	destaque	para	
o	Sul,	que	no	acumulado	do	ano	 já	 recuperou	as	
perdas	 e	 segue	 com	 saldo	 positivo,	 seguido	 da	
região	 Sudeste	 e	 Nordeste,	 todos	 puxados	 pelo	
setor	de	serviços.	No	caso	do	Sudeste	e	Nordeste,	
no	 entanto,	 o	 saldo	 acumulado	 no	 ano	 ainda	 se	
encontra	negativo.		
	

Os	 dados	 positivos	 do	 mercado	 de	 trabalho	
formal	 refletem,	 em	 parte,	 as	 medidas	 adotadas	
pelo	 governo	 federal	 para	 preservação	 do	
emprego	 e	 da	 renda,	 permitindo	 um	 benefício	
emergencial	 destinado	 aos	 trabalhadores	 com	
carteira	 assinada	 que	 formalizaram	 acordo	 com	
os	 seus	 empregadores,	 durante	 o	 período	 da	
pandemia	 da	 COVID-19,	 para	 suspensão	 do	
contrato	de	trabalho	ou	redução	proporcional	de	
jornada	de	trabalho	e	de	salário.	

	
Embora	 os	 resultados	 do	 mercado	 de	 trabalho	
formal	 pareçam	 contrastar	 com	 os	 dados	 de	
desemprego	 mostrados	 pela	 PNAD	 contínua,	
trata-se	 de	 um	 movimento	 esperado	 dado	 o	
retorno	 da	 atividade,	 com	 mais	 pessoas	
procurando	trabalho	e	mais	vagas	sendo	criadas,	
o	 primeiro	 movimento,	 entretanto,	 é	 muito	

Mercado	de	Trabalho	Formal	–	Brasil	–	Outubro	2020	
Grupos	CNAE	2.0	 Admissões	 Desligamentos	 Saldo	

Total	 1.548.628	 1.153.639	 394.989	
Agricultura,	pecuária,	

produção	florestal,	pesca	e	
aquicultura	

64.283	 64.403	 -120	

Indústria	geral	 283.977	 197.551	 86.426	
Construção	 154.655	 118.359	 36.296	

Comércio;	reparação	de	
veículos	automotores	e	

motocicletas	
391.180	 275.533	 115.647	

Serviços	 654.533	 497.767	 156.766	
Fonte:	CAGED|Elaboração:	Arazul	Research	
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superior	 ao	 segundo,	 provocando	 essa	 aparente	
contradição.	Apesar	disso,	o	foco	segue	sendo	o	
caráter	 emergencial	 dos	 benefícios	
concedidos	 em	 função	 da	 pandemia,	 que	
mantém	 o	 cenário	 muito	 desafiador,	
indicando	 que	 a	 taxa	 de	 desemprego	 deve	
continuar	aumentando	nos	próximos	meses.		


