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Resumo
O trabalho analisa a evolução recente do mercado de trabalho brasileiro, a
partir da interpretação dos novos indicadores elaborados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com a substituição da Pesquisa
mensal de Emprego (PME) pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad contínua). O estudo descreve os motivos pelos quais ocorreu
essa substituição e as principais diferenças na interpretação do mercado de
trabalho a partir dessa nova pesquisa. O recorte temporal para a realização do
estudo é o intervalo entre 2012/2016, período para o qual os dados são
disponibilizados.

Por fim

o

trabalho

pretende

diferenciar movimentos

conjunturais, observados apenas no referido intervalo de tempo de aspectos
estruturais do mercado de trabalho brasileiro, inclusive considerando aspectos
regionais.
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Sobre os indicadores do mercado de trabalho.
O debate em torno dos instrumentos mais adequados para aferir o
comportamento do mercado de trabalho no Brasil já foi muito intenso,
especialmente ao longo dos anos noventa. Existia uma polarização entre a
utilização dos indicadores elaborados pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) em parceria com a Fundação
SEADE e aqueles sob a responsabilidade do IBGE.
Naquele momento, as pesquisas do IBGE apontavam taxas de
desocupação

mais

baixas

do

que

os

índices

de

desemprego

do

DIEESE/SEADE. Dedecca já sinalizava que na década de 1990 “Os
indicadores produzidos pelos levantamentos tem sustentado diagnósticos
distintos sobre o problema do emprego hoje no país”. (1998:99). No texto o
autor realiza uma análise comparativa entre os indicadores elaborados pelos
referidos institutos. Há o destaque para a polarização entre os conceitos de
desocupação e desemprego, além de aspectos como caracterização da
População em Idade Ativa, tempo de procura e desalento. Nesse sentido, deixa
evidente que são vários os pontos de divergência entre os dois levantamentos
de modo que seria possível afirmar, pelo menos naquele momento, que
aferiam fenômenos distintos.
O ponto de divergência que alvo de mais acirrados debates dizia
respeito a definição da idade mínima das pessoas para que fossem incluídas
na População em Idade Ativa (PIA). O IBGE considerava pessoas com 15
anos ou mais de idade e o levantamento do DIEESE com 10 anos ou mais de
idade. Somente a partir da alteração metodológica ocorrida em 2002 é que
houve uma convergência e a PME passou a adotar também como critério para
inserção na PIA as pessoas com 10 anos ou mais de idade. Passou inclusive
a ser adotado nas demais pesquisas demográficas que tratam do mercado de
trabalho (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e Censo Demográfico).
No texto de Rosa Maria Marques (2002) é possível encontrar uma linha
cronológica acerca dos indicadores relativos ao mercado de trabalho. A autora
parte das origens da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para

identificar os esforços na elaboração desses indicadores bem como critérios
para o estabelecimento de comparações internacionais.
Uma crítica mais contundente em relação aos dados apurados pela PME
é a realizada pela economista Anita Kon. Segundo a autora os indicadores
levantados por essa pesquisa não podem ser indicativos de desemprego. Além
disso,
“O indicador da taxa de emprego em termos do total da
população, portanto, mede apenas a quantidade e não faz
qualquer referência à qualidade do emprego no qual as pessoas
trabalham, e dessa forma não esclarece ao longo do tempo o que
representa uma trajetória positiva deste indicador” (2012:13)

A transição da PME para a Pnad Contínua.
Como

já

destacado,

os

indicadores

conjunturais

relativos

ao

comportamento do mercado de trabalho eram elaborados pelo IBGE a partir da
PME.

Tratava-se de um levantamento realizado a partir de informações

obtidas em seis regiões metropolitanas do país (Belo Horizonte, Porto Alegre,
Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo).

A grande limitação desse

trabalho estava localizada justamente em sua abrangência territorial. Apesar
da cobertura apenas nas regiões citadas seus indicadores eram utilizados
como taxas oficiais do país. Para suprir a lacuna existente em relação para as
demais localidades havia apenas como fonte alternativa a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad).

Neste levantamento era possível obter

informações em nível de Unidade da Federação. Porém, a periocidade da
pesquisa era anual, de modo que não possibilitava observar alterações de
curto prazo neste mercado.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
Em fevereiro de 2016 houve a divulgação dos últimos resultados da
PME e a partir desta data os indicadores conjunturais sobre o mercado
passaram a ser divulgados pela Pnad Contínua.

Foi

estabelecida

uma

cronologia

em

relação

abrangência

das

informações que seriam divulgadas. Inicialmente os indicadores de ocupação,
desocupação e rendimentos foram disponibilizados para o conjunto do país.
Posteriormente as divulgações foram incorporando as grandes regiões,
unidades da federação, regiões metropolitanas e por fim, municípios das
capitais.
Essa

pesquisa segue as mais recentes recomendações da OIT que

foram adotadas na 19ª Conferencia Internacional dos Estatísticos do Trabalho,
realizada em Genebra em 2013. Além dos indicadores que normalmente eram
divulgados destaca-se a resolução sobre estatísticas de trabalho, ocupação e
subutilização da força de trabalho. Desse modo há a elaboração de duas novas
categorias:
- Subocupados por insuficiência de horas trabalhadas e
- Força de trabalho potencial.

Ressalte-se a preocupação em disponibilizar

informações que possibilitem contemplar o conceito de trabalho decente4.
Outras informações levantadas, além das relativas à ocupação, desocupação e
rendimentos, presentes no levantamento anterior são:
- Indicador de horas trabalhadas;
- Empregadores e trabalhadores por conta própria com CNPJ;
- Subocupação no mercado de trabalho;
- Força de trabalho potencial

Indicador de Horas trabalhadas
Com a leitura das informações sobre as horas trabalhadas é possível
medir a intensidade do trabalho e o grau de utilização da força de trabalho no
Brasil. Permite também sinalizar o quantitativo de pessoas que trabalham
menos de 40 horas semanais e que gostariam de ocupar esse espaço com
outra atividade e a elaboração do conceito de subocupação por insuficiência de
horas trabalhadas. De acordo com os resultados da pesquisa, no segundo
trimestre de 2017 a maior parcela dos trabalhadores estava inserida no grupo
de 40 a 44 horas trabalhadas.
4 Segundo Kon “ o conceito de trabalho decente, introduzido em 1999 pela OIT, sintetiza as aspirações de todos os trabalhadores
no que diz respeito à concepção de igualdade de acesso ao trabalho produtivo em condições de liberdade, igualdade, segurança e
dignidade (2012:09)
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Empregadores e trabalhadores por conta própria com CNPJ

Em reação aos trabalhadores classificados na categoria conta-própria
houve uma distinção entre aqueles que possuem ou não CNPJ. Por definição
conta própria são as pessoas que não são empregadas e que trabalham
sozinhas ou com um sócio, sem nenhum funcionário.
Existe uma gama enorme de trabalhadores inseridos nesta categoria.
Em muitos estudos relativos ao tema, o tamanho elevado dessa categoria
aparece como um indicativo de situação precária em relação à inserção no
mercado de trabalho. A distinção entre Conta-própria com e sem CNPJ auxilia
no entendimento de que no grupo existem alguns trabalhadores em condições
mais favoráveis. Ou seja, a diferenciação entre empreendimentos regulares e
atividades precárias.

Subocupados por Insuficiência de Horas Trabalhadas.
Os subocupados por insuficiência de horas trabalhadas correspondem
ao grupo de pessoas que trabalhavam habitualmente um número inferior a 40
horas semanais e que além de desejarem trabalhar por um período mais longo,
possuíam disponibilidade no período de 30 dias, contados a partir da semana
de referencia. Ou seja, trabalhadores que se sentem ociosos em relação ao
tempo de trabalho dispendido e que gostaria de ampliar as horas trabalhadas.

Força de Trabalho Potencial
Esta nova categoria foi desenvolvida com intuito de localizar pessoas
que estavam fora da força de trabalho, mas apresentavam potencial para
incorporá-la. São divididas em dois grupos:
- Pessoas que procuraram trabalho, mas não estavam disponíveis para
trabalhar na semana de referência;
- Pessoas que não procuraram trabalho, mas estavam disponíveis para
trabalho na semana de referência.
A princípio pode parecer um pouco estranho o fato da existência de
pessoas procurando trabalho, mas não disponíveis para iniciar as atividades
laborais.

Os motivos desta indisponibilidade podem ser: Necessidade de

cuidar de afazeres domésticos, estudo, problemas de saúde, não conseguir
emprego em razão da idade (idoso ou muito jovem) ou simplesmente não
querer trabalhar.
O mesmo pode se dizer das pessoas que não procuraram emprego mais
se encontram disponíveis no mercado de trabalho. Neste caso a pesquisa lista
como exemplo: Ter conseguido proposta para início de trabalho após a semana
de referencia; aguardar resposta de oferta de emprego; não conseguir trabalho
adequado; falta de experiência; estudo; problemas de saúde. Percebe-se que
há uma lista enorme que pode fazer com que esse ocorra a ampliação da força
de trabalho no Brasil.
A figura 1apresenta a nova configuração do mercado de trabalho
brasileiro, a partir da disponibilização dos indicadores da Pnad Contínua.

Figura 1
Classificação das Pessoas no Mercado de Trabalho (em milhões)
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Pode-se perceber, a partir do estabelecimento destas novas categorias
que melhora a qualidade em relação a caracterização das pessoas ocupadas.
Passa a ser possível identificar nesse grupo o contingente de trabalhadores
que poderiam ampliar as horas trabalhadas e, desse modo, contribuir para o
aumento da capacidade produtiva do país.
Além disso, ao se realizar a estimativa das pessoas integrantes no grupo
Força de Trabalho Potencial também fica aberta a possibilidades de que um
número maior de trabalhadores possa integrar a Força de Trabalho.
Dessa maneira, esses novos conceitos, especialmente em relação à
subutilização da força de trabalho permitiram caracterizar o grau de
precariedade da força de trabalho.

Assim, os dados possibilitaram que fosse

constituído um debate em torno de uma possível distância entre as taxas de
desocupação e o que se poderia depreender como déficit de ocupação.

Na verdade, pelo menos parcialmente, o Dieese/Seade já disponibilizava
indicadores relativamente próximos. O desdobramento da taxa de desemprego
em desemprego oculto por trabalho precário já é uma aproximação deste
conceito.
Especialmente a partir da crise econômica (2015/16) o que se observa é
o aumento generalizado nas taxas de desocupação e de Subutilização da
Força de Trabalho, resultado da precarização do mercado.

Gráfico 2
Novos indicadores do mercado de trabalho - Brasil 2012/2016 (%)
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Os novos indicadores apresentados caracterizam a evolução do
mercado de trabalho a partir de 2012.

De acordo com o gráfico 2 além do

aumento da taxa de desocupação os demais indicadores apresentados
sinalizam a deterioração das condições dos trabalhadores a partir de 2015.
Além das desocupadas, há um grande contingente de pessoas não
classificadas nesta denominação que, no entanto poderiam integrar o mercado
de trabalho. Também existem trabalhadores prontos para sair da condição de

inatividade (fora da força de trabalho), bastando apenas que ocorra um quadro
de recuperação da atividade econômica.
Ressalte-se que em termos regionais o indicador relativo à taxa de
subutilização da força de trabalho segue a mesma lógica de comportamento
das taxas de desocupação.

As unidades federativas localizadas na Região

Nordeste, especialmente os Estados da Bahia, Maranhão, Piauí e Paraíba
apresentam as taxas mais elevadas, superiores a 33%, enquanto os estados
localizados na Região Sul e parte do Centro Oeste possuem as taxas mais
baixas.
Figura 2
Taxa Composta de Subutilização da Força de Trabalho
Brasil e Grandes Regiões - 2017
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Apesar da radicalização da crise econômica é possível perceber a
ocorrência de alguns dados estruturais. Ou seja, estão presentes na economia
desde o início das pesquisas disponíveis.

Aspectos da mudança
Os resultados divulgados pela pesquisa continuam a disponibilizar a
informação síntese sobre o comportamento do mercado de trabalho: A taxa de
desocupação. Neste caso não houve mudanças, até mesmo para que seja
possível o estabelecimento de comparações internacionais e continuidade da
série histórica a respeito do fenômeno.
O que mudou a partir de então foi o critério adotado para considerar as
pessoas que passam a integrar a força de trabalho (ou na terminologia antiga a
PEA). Como observado, se antes a PEA considerava pessoas de 10 anos ou
mais na nova edição só integram a força de trabalho pessoas com mais de 14
anos.
Neste caso, as pessoas com idade entre 10 e 14 anos continuam a ser
investigadas, no entanto no bloco estrutural da pesquisa, relativo ao
comportamento do mercado de trabalho.
Como a pesquisa substituiu a PME (conjuntural) e a PNAD (estrutural)
os dados relativos ao mercado de trabalho seguem a rotina de divulgações
mensais e trimestrais. As demais questões que eram contempladas pela PNAD
continuam a ser investigadas, com divulgações anuais. As pessoas de 10 a 14
anos entram nesse bloco e sua atuação classificada como trabalho infantil.
Outra questão importante relativa à dinâmica dessa divulgação refere-se
a nova periodicidade. Em razão das características do desenho amostral 5
passou a ocorrer divulgação das informações completas trimestralmente para
todos os níveis territoriais (Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação,
Regiões Metropolitanas e Capitais) e mensalmente para o conjunto do País.
Desse modo, continua a ser disponibilizado o dado relativo a taxa de
desocupação. Evidentemente que quando se compara a série atual com as
informações anteriores disponibilizadas pela PME observam-se contrastes
importantes.

Durante o período em que as duas pesquisas ocorreram

5 Mais detalhes relativos a metodologia da pesquisa e características do desenho amostral podem ser
consultados em Mariano, J. As novas leituras do mercado de trabalho e regionalização do emprego e
também no endereço:
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continu
a/Notas_metodologicas/notas_metodologicas.pdf

simultaneamente foi possível perceber taxas mais elevadas captadas pela
Pnad Contínua.
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Notas: Os resultados da PME correspondem à soma das Regiões Metropolitanas

Evidentemente que as diferenças em relação aos números dizem
respeito a um grande conjunto de fatores que integram a metodologia das duas
pesquisas (caracterização da força de trabalho e tempo de procura). Além
disso, o fato da PnadC incorporar o conjunto do Brasil faz com que localidades
com problemas estruturais em seu mercado de trabalho faz com que essas
taxas apresentem esse comportamento.
No entanto é importante observar o aspecto de representação da
tendência do processo de deterioração do mercado de trabalho. Ambas
sinalizam o processo de crescimento ao longo de 2015 e que prossegue para o
período seguinte.
A novidade é poder agora observar outros aspectos relacionados ao
aumento da demanda por trabalho. Neste sentido a interpretação depende da
posição que a pessoa ou grupo está localizada na sociedade. Por exemplo, de
acordo com a tabela 1 a demanda por trabalho no segundo trimestre de 2017
era correspondente a 13,5 milhões de pessoas, considerando-se apenas o
contingente de pessoas desocupadas ou de 26,4 milhões se utilizado o
conceito mais elástico de demanda por trabalho.

Tabela 1
Categorias de Subutilização da Força de Trabalho
Brasil – 2º Trimestre 2017
Categorias

Pessoas

Pessoas Desocupadas

13.486.000

Desocupadas ou na força de trabalho potencial.

20.508.000

Desocupada ou subocupada por insuficiência de

19.315.000

horas trabalhadas
Desocupadas ou subocupadas por insuficiência de

26.337.000

horas na força de trabalho potencial
IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. 2017

Ou seja, os dados permitem ler apenas os dados de desocupação ou
desemprego e desse modo estabelecer séries históricas, inclusive levando-se
em consideração os indicadores anteriores, presentes na Pnad anual ou
trabalhar com o conceito de déficit de força de trabalho.

Considerações Finais.

O texto teve como objetivo apresentar e analisar os novos indicadores
relativos ao mercado de trabalho a partir da implementação da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Foi possível perceber
ao longo do trabalho que esses indicadores permitem realizar de modo mais
preciso a identificação do contingente de trabalhadores que demandam
trabalho, mesmo aqueles que em alguma medida estejam ocupados.
Pelo menos parcialmente essas informações já estavam disponíveis em
outros estudos e levantamentos. No entanto, a criação de categorias como
“taxa de subutilização da força de trabalho” e força de trabalho potencial
possibilita quantificar o fenômeno de déficit de vagas no mercado trabalho e
oferecer insumos com vistas a formulação de políticas públicas.
O texto sinaliza também que apesar da criação dessas novas categorias
e das alterações metodológicas implementadas pela pesquisa o principal
indicador continua sendo a taxa de desocupação.

E ao se realizar

comparações com a série na pesquisa antecessora (PME) foi possível
perceber que não há diferenças em relação a tendências no mercado.
Também constatou-se que os níveis ficam mais elevados devido a
incorporação de regiões do país que não eram investigadas bem como
mudança na idade mínima para integrar a força de trabalho (de 10 para 14
anos).
Por fim um desdobramento do presente estudo será o de observar a
possibilidade de elaboração de séries históricas anteriores ao período de
divulgação da pesquisa (2012/2017) com vistas a identificar se alguns
fenômenos são conjunturais ou se integram a estrutura do mercado de trabalho
brasileiro.
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