
Símbolo Legenda

* Estável

h Cresceu

i Decresceu

Situação Diferença VAR% Situação Diferença VAR%

Na força de trabalho i -1.111 -1,0 * -177 -0,2

Ocupadas i -2.329 -2,5 * 360 0,4

Subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas i -325 -4,8 i -301 -4,4

Desocupadas h 1.218 10,5 i -537 -4,0

Fora da força de trabalho h 1.851 2,8 h 2.031 3,1

Na força de trabalho potencial h 568 7,3 * 134 1,6

Desalentadas * 150 3,3 * -73 -1,5

Desocupadas ou subocupadas por insuficiência de horas 
trabalhadas h 893 4,8 i -838 -4,2

Desocupadas ou na força de trabalho potencial h 1.786 9,2 * -403 -1,9

Desocupadas ou subocupadas por insuficiência de horas 
trabalhadas ou na força de trabalho potencial h 1.462 5,6 i -704 -2,5

Na força de trabalho ampliada i -542 -0,5 * -42 0,0

Na força de trabalho ou desalentadas i -960 -0,9 * -250 -0,2

Taxa de desocupação h 1,3 - i -0,5 -

Taxa combinada de desocupação e subocupação por 
insuficiência de horas trabalhadas h 1 - i -0,8 -

Taxa combinada de desocupação e força de trabalho 
potencial h 1,7 - i -0,3 -

Taxa composta de subutilização da força de trabalho h 1,4 - i -0,6 -

Taxa de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas * -0,2 - i -0,4 -

Percentual de pessoas na força de trabalho potencial na 
população fora da força de trabalho h 0,5 - * -0,2 -

Percentual de pessoas desalentadas na população na força 
de trabalho ampliada * 0,2 - * -0,1 -

Percentual de pessoas desalentadas na população na força 
de trabalho potencial i -2,3 - i -1,8 -

Percentual de pessoas desalentadas na população fora da 
força de trabalho * 0 - i -0,3 -

Percentual de pessoas desalentadas na população na força 
de trabalho ou desalentada h 0,2 - * -0,1 -

Nota: As indicações de significância estatística para as variações das estimativas deste quadro, representadas graficamente pelas setas, são determinadas por testes de hipóteses acerca dos parâmetros. Ver:  FREITAS, M.P.S; LILA, M.F. "Estimação de intervalos de confiança 
para estimadores de diferenças temporais na Pesquisa Mensal de Emprego". Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento.
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