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A partir de 30 de abril de 2019, as estimativas

da PNAD Contínua passam a ser divulgadas

com base na Projeção da População do Brasil

e das Unidades da Federação Revisão 2018.

O que significa que todas as estimativas

produzidas com base na PNAD Contínua, de

2012 a 2018, foram recalculadas.





População na 
Força de 
Trabalho



Pessoas de 14 anos ou mais de idade na força de trabalho,
na semana de referência

Brasil - 2012/2020- (em mil pessoas)

Crescimento (3,7%) na comparação trimestral
Queda (5,7%) na comparação anual



População 
fora da Força 
de Trabalho



Pessoas de 14 anos ou mais de idade fora da força de trabalho,
na semana de referência

Brasil - 2012/2020- (em mil pessoas)

Queda (2,9%) na comparação trimestral
Crescimento (16,5%) na comparação anual



Pessoas de 14 anos ou mais de idade fora da força de trabalho
Variações em relação ao trimestre anterior

- Brasil - 2012/2020

Queda de -2,9% na comparação trimestral.



Pessoas de 14 anos ou mais de idade fora da força de trabalho
Variações em relação ao mesmo trimestre do ano anterior

- Brasil - 2012/2020

Crescimento de 16,5% na comparação anual.



Taxa de 
desocupação

População desocupada

População na força de trabalho



O quadro, a seguir, mostra a evolução da taxa de 
desocupação, de acordo com os trimestres móveis 

ao longo da série histórica da pesquisa, 
Brasil - 2012/2020



Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, 
na semana de referência, Brasil - 2012/2020 (%)

Queda de 0,7% em relação ao trimestre anterior
Crescimento de 3,0% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior



Taxa de desocupação na semana de referência: Variações em relação ao trimestre 
móvel anterior, Brasil – 2012/2020 (em ponto percentual)



Taxa de desocupação na semana de referência: Variações em relação ao mesmo 
trimestre móvel do ano anterior, Brasil - 2012/2020 (em ponto percentual)



Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na 
semana de referência dos trimestres terminados em dezembro- Brasil 

- (em %) - 2012/2020



Desocupação
Pessoas desocupadas - São classificadas como desocupadas na semana de

referência as pessoas sem trabalho (que geram rendimentos para o domicílio)

nessa semana, que tomaram alguma providência efetiva para consegui-lo no

período de referência de 30 dias e que estavam disponíveis para assumi-lo na

semana de referência.

Consideram-se, também, como desocupadas as pessoas sem trabalho na

semana de referência que não tomaram providência efetiva para conseguir

trabalho no período de referência de 30 dias porque já haviam conseguido

trabalho que iriam começá-lo em menos de quatro meses após o último dia da

semana de referência.

Definição



Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas na 
semana de referência,  Brasil – 2012/2020 (em 1 000 pessoas)

Estável em relação ao trimestre anterior
Crescimento de 19,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior



População desocupada na semana de referência: 
Variações em relação ao trimestre móvel anterior, 

Brasil - 2012/2020 (%)

A população desocupada ficou estável na comparação TRIMESTRAL



População desocupada na semana de referência: 
Variações em relação ao mesmo trimestre móvel do 

ano anterior - Brasil - 2012/2020 (%)

A população desocupada aumentou na comparação ANUAL



Nível da 
ocupação

População ocupada

População em idade de trabalhar



O quadro, a seguir, mostra a evolução do Nível de ocupação, 
de acordo com os trimestres móveis ao longo da série 

histórica da pesquisa, Brasil - 2012/2020



Nível da ocupação das pessoas de 14 anos ou mais de 
idade na semana de referência, Brasil - 2012/2020 (%)

Aumento de 1,8 p.p em relação ao trimestre anterior
Redução de 6,2 p.p. em relação ao mesmo trimestre do ano anterior



Nível da ocupação na semana de referência: Variações em relação ao 
trimestre móvel anterior , Brasil - 2012/2020 (em ponto percentual)

Aumento de 1,8 p.p em relação ao trimestre anterior



Nível da ocupação na semana de referência: Variações em relação ao mesmo 
trimestre móvel do ano anterior , Brasil - 2012/2020 (em ponto percentual)

Redução de 6,2 p.p. em relação ao mesmo trimestre do ano anterior



Ocupação
São classificadas como ocupadas na semana de referência as pessoas que, nesse período, 

trabalharam pelo menos uma hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, 

mercadorias ou benefícios (moradia, alimentação, roupas, treinamento etc.), ou em trabalho sem 

remuneração direta em ajuda à atividade econômica de membro do domicílio ou parente que 

reside em outro domicílio, ou, ainda, as que tinham trabalho remunerado do qual estavam 

temporariamente afastadas nessa semana.

Consideram-se como ocupadas temporariamente afastadas de trabalho remunerado as pessoas 

que não trabalharam durante pelo menos uma hora completa na semana de referência por motivo 

de férias, folga, jornada variável ou licença remunerada (em decorrência de maternidade, 

paternidade, saúde ou acidente da própria pessoa, estudo, casamento, licença-prêmio etc.). Além 

disso, também foram consideradas ocupadas as pessoas afastadas por motivo diferente dos já 

citados, desde que o período transcorrido do afastamento fosse inferior a quatro meses, contados 

até o último dia da semana de referência.

Definição



Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana 
de referência,  Brasil – 2012/2020 (em 1 000 pessoas)

Crescimento em relação ao trimestre anterior (3715 mil pessoas)
Redução em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (8373 mil pessoas)



População ocupada na semana de referência: 
Variações em relação ao trimestre móvel anterior, 

Brasil - 2012/2020 (em %)

A população ocupada apresentou crescimento de 4,5% na comparação trimestral.



População ocupada na semana de referência: Variações 
em relação ao mesmo trimestre móvel do ano anterior, Brasil 

- 2012/2020 (em %)

Reduçãode 8,9% na comparação anual.



Grupamentos 
de atividades 
econômicas





População ocupada na agricultura na semana de referência: 
Variações em relação ao trimestre móvel anterior, Brasil -

2012/2020 (em %)

População ocupada na agricultura apresentou crescimento na comparação 
trimestral.



População ocupada na indústria na semana de referência: 
Variações em relação ao trimestre móvel anterior, Brasil -

2012/2020 (em %)

População ocupada na indústria apresentou crescimento na comparação 
trimestral.



População ocupada na construção na semana de referência: 
Variações em relação ao trimestre móvel anterior, Brasil -

2012/2020 (em %)

População ocupada na construção apresentou crescimento na comparação 
trimestral.



População ocupada no comércio na semana de referência: 
Variações em relação ao trimestre móvel anterior, Brasil -

2012/2020 (em %)

População ocupada no comércio apresentou crescimento na comparação 
trimestral.



População ocupada no transporte, armazenagem e correio na 
semana de referência: Variações em relação ao trimestre 

móvel anterior, Brasil - 2012/2020 (em %)

População ocupada no transporte, armazenagem e correio apresentou 
estabilidade na comparação trimestral.



População ocupada em alojamento e alimentação na semana 
de referência: Variações em relação ao trimestre móvel 

anterior, Brasil - 2012/2020 (em %)

População ocupada em alojamento e alimentação apresentou crescimento na 
comparação trimestral.



População ocupada em informação e comunicação na 
semana de referência: Variações em relação ao trimestre 

móvel anterior, Brasil - 2012/2020 (em %)

População ocupada em informação e comunicação apresentou crescimento na 
comparação trimestral.



População ocupada em administração pública, saúde e 
educação na semana de referência: Variações em relação ao 

trimestre móvel anterior, Brasil - 2012/2020 (em %)

População ocupada em administração pública, saúde e educação apresentou 
crescimento na comparação trimestral.



População ocupada em serviços domésticos na semana de 
referência: Variações em relação ao trimestre móvel anterior, 

Brasil - 2012/2020 (em %)

População ocupada em serviços domésticos apresentou crescimento na 
comparação trimestral.



População ocupada em outros serviços na semana de 
referência: Variações em relação ao trimestre móvel anterior, 

Brasil - 2012/2020 (em %)

População ocupada em outros serviços apresentou crescimento na 
comparação trimestral.



Posição na 
ocupação e 
categoria do 

emprego



Empregado no 
setor privado com 

carteira de trabalho 
assinada



Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 
referência como empregado no setor privado com carteira assinada 

(exclusive trabalhadores domésticos), Brasil – 2012/2020 (em mil pessoas)

Crescimento em relação ao trimestre anterior
Queda em relação ao mesmo trimestre do ano anterior



Empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado

(exclusive trabalhadores domésticos):
Variações em relação ao trimestre anterior

Brasil - 2012/2020 (em %)

Crescimento na comparação trimestral



Empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado
(exclusive trabalhadores domésticos):

Variações em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, Brasil -
2012/2020 - (em %)

Queda na compração anual



Empregado no 
setor privado sem
carteira assinada



Empregados no setor privado SEM carteira de trabalho assinada
(exclusive trabalhadores domésticos),
Brasil – 2012/2020 (em mil pessoas)

Crescimento de 10,8% em relação ao trimestre anterior
Queda de 15,8% em relação ao mesmo triemstre do ano anterior



Empregados SEM carteira de trabalho assinada 
no setor privado (exclusive trabalhadores domésticos):

Variações em relação ao trimestre anterior
Brasil - 2012/2020 (em %)

Crescimento de 10,8% na comparação trimestral



Empregados SEM carteira de trabalho assinada no setor privado
(exclusive trabalhadores domésticos):

Variações em relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Brasil - 2012/2020 (em %)

Queda de 15,8% na comparação anual



Trabalhadores
por conta própria



Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de
referência como Conta própria, Brasil

2012/2020 (em mil pessoas)

Crescimento de 6,8% em relação ao trimestre anterior
Queda de 5,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anteior



Trabalhadores por Conta própria:
Variações em relação ao trimestre anterior

Brasil - 2012/2020 (%)

Crescimento de 6,8% na comparação trimestral



Trabalhadores por Conta própria, variações em relação ao
mesmo trimestre do ano anterior

Brasil - 2012/2020 (em %)

Queda de 5,2% na comparação anual



Trabalho 
informal 



População de 14 anos ou mais de idades, por posição na 
ocupação e categoria do emprego - Brasil

Fonte: IBGE, PNAD Contínua
Nota: Para fins de cálculo dessa proxy de informalidade, foram consideradas as seguintes categorias:
Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada;
Empregado doméstico sem carteira de trabalho assinada;
Empregador sem registro no CNPJ;
Trabalhador por conta própria sem registro no CNPJ;
Trabalhador familiar auxiliar.



Nota: Para f ins de cálculo dessa proxy de informalidade, foram consideradas as seguintes categorias:

Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada;

Empregado doméstico sem carteira de trabalho assinada;

Empregador sem registro no CNPJ;

Trabalhador por conta própria sem registro no CNPJ;

Trabalhador familiar auxiliar.

Fonte: IBGE, PNAD Contínua

Taxa de informalidade (proxy) da população ocupada (%) - Brasil



Nota: Para f ins de cálculo dessa proxy de informalidade, foram consideradas as seguintes categorias:

Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada;

Empregado doméstico sem carteira de trabalho assinada;

Empregador sem registro no CNPJ;

Trabalhador por conta própria sem registro no CNPJ;

Trabalhador familiar auxiliar.

Fonte: IBGE, PNAD Contínua

População ocupada informal (Proxy) - Brasil



População ocupada informal (Proxy) - Brasil



Rendimento



Rendimento médio real habitualmente 
recebido em todos os trabalhos pelos 

ocupados

Definição

É o rendimento bruto real médio habitualmente recebido 
em todos os trabalhos que as pessoas ocupadas com 

rendimento tinham na semana referência, a preços da média dos 
três meses do trimestre que está sendo divulgado. 

O deflator utilizado para isso é o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

C
o
n
c
e
i
t
o
s



Evolução do rendimento médio real* habitual recebido de todos
os trabalhos, por mês, pelos trabalhadores de acordo com os

trimestres móveis ao longo dos anos, Brasil - 2012/2020 (em %)



Rendimento médio mensal real* de todos os trabalhos, habitualmente recebido por
mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas, na semana de referência,

com rendimento de trabalho – Brasil - 2012/2020 (em R$)

O rendimento médio real habitualmente recebido (R$ 2.507) apresentou queda de 4,2%
no trimestre e crescimento de 2,8% na comparação anual.



Rendimento médio real* de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas 
pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas, na semana de referência, com rendimento 

de trabalho, Variação em relação ao trimestre anterior – Brasil - 2012/2020 (em %)

O rendimento médio real habitualmente recebido apresentou redução de -4,2% na 
comparação trimestral.



Rendimento médio real* de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, 
pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas, na semana de referência, com 

rendimento de trabalho, Variação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior –
Brasil - 2012/2020 (em %)

O rendimento médio real habitualmente recebido apresentou crescimento de 2,8% na 
comparação anual.



Massa

de 
Rendimentos



Massa de rendimentos reais habitualmente 
recebidos em todos os trabalhos pelos 

ocupados

É a soma dos rendimentos brutos habitualmente recebidos de 
todas as pessoas ocupadas em todos os trabalhos que tinham 
na semana de referência, a preços da média dos três meses do 

trimestre que está sendo divulgado. 

O deflator utilizado para isso é o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

C
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Massa de rendimento real* de todos os trabalhos habitualmente recebido por
mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 

referência, com rendimento de trabalho, Brasil - 2012/2020- (em milhões de reais)

Massa de rendimento real (R$ 210,7 bilhões) ficou estável na comparação 
trimestral e reduziu (6,5%) quando comparado com o ano anterior.



Medidas 
de subutilização 

da força de trabalho 
no Brasil 



Nota: A partir do 4º trimestre de 2015 houve mudança de conceito na subutilização da força de trabalho por insuficiênc ia de horas trabalhadas. Anter iormente, considerava-se no cálculo do

indicador as horas efetivamente trabalhadas e, a partir do referido trimestre, as habitualmente trabalhadas. Houve ainda mudança na forma de captação do quesito de horas trabalhadas.

Medidas de subutilização da força de trabalho - Brasil - 2012/2020 - (em %)



Taxa de Composta de subutilização da força de trabalho nos trimestres
terminados em dezembro - Brasil – (em %) - 2012/2020

No trimestre de outubro a dezembro de 2020 havia 32,0 milhões de pessoas 
subutilizadas





Percentual de pessoas desalentadas na população na força de trabalho ou 
desalentada - Brasil – (em %) - 2012/2020





Medidas de Subutilização da Força de Trabalho -
Pessoas de 14 anos ou mais de idade (1 000 pessoas)

Nota: A partir do 4º trimestre de 2015 houve mudança de conceito na subutilização da força de trabalho por insuficiência de horas trabalhadas. Anteriormente, considerava-se no cálculo do

indicador as horas efetivamente trabalhadas e, a partir do referido trimestre, as habitualmente trabalhadas. Houve ainda mudança na forma de captação do quesito de horas trabalhadas.





Pessoas contribuintes para instituto de previdência na população de 14 

anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência em qualquer 

trabalho - Brasil



Percentual de pessoas contribuintes para instituto de previdência na 

população de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de 

referência em qualquer trabalho - Brasil



Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2020



Para efeito de comparação optou-se 

por trabalhar confrontando o último 

ano (2020) com os anos de 2012 

(primeiro ano da série), e 2014 (menor 

taxa de desocupação da série). 



Para tanto, foram calculadas as 

MÉDIAS ARITMÉTICAS dos 4 

trimestres civis de cada ano para as 

principais estimativas. 

+ + +

4



Populações
Q 11

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
156.521 158.704 161.199 163.527 165.601 167.669 169.376 171.034 174.439

96.122 97.225 98.336 100.216 101.671 103.470 104.361 105.964 99.468

60.400 61.479 62.863 63.311 63.930 64.199 65.016 65.070 74.971

96.122 97.225 98.336 100.216 101.671 103.470 104.361 105.964 99.468

89.064 90.302 91.638 91.685 89.975 90.294 91.571 93.390 86.053

7.058 6.924 6.699 8.531 11.696 13.176 12.790 12.575 13.415Desocupadas

População de 14 anos ou mais de 

idade

Médias anuais (em mil pessoas) 

Total

Total

Força de Trabalho

Fora da força de 

trabalho
Na força 

de 

trabalho

Total

Ocupadas



Q 11

2013/

2012

2014/

2013

2015/

2014

2016/

2015

2017/

2016

2018/

2017

2019/

2018

2020/

2019

6 anos 

2020/

2014

8 anos  

2020/

2012

1,4 1,6 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 2,0 8,2 11,4

1,1 1,1 1,9 1,5 1,8 0,9 1,5 -6,1 1,2 3,5

1,8 2,3 0,7 1,0 0,4 1,3 0,1 15,2 19,3 24,1

1,1 1,1 1,9 1,5 1,8 0,9 1,5 -6,1 1,2 3,5

1,4 1,5 0,1 -1,9 0,4 1,4 2,0 -7,9 -6,1 -3,4 

-1,9 -3,2 27,4 37,1 12,7 -2,9 -1,7 6,7 100,3 90,1

Na força 

de 

trabalho

Total

Ocupadas

Desocupadas

Variação das médias anual (em %)

População de 14 anos ou mais de 

idade

Total

Total

Força de Trabalho
Fora da força de 

trabalho



-6.497 

9.902 

1.132 

12.108 

3.346 

14.572 

-10.000

-5.000

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

Na força de trabalho Fora da força de trabalho

Variação do contingente das populações na força de trabalho e 

fora da força de trabalho (em milhares de pessoas)

1 ano (2020-2019) 6 anos (2020-2014) 8 anos  (2020-2012)



-7.336 

840 

-5.584 

6.716 

-3.011 

6.357 

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

População ocupada População desocupada

Variação do contingente das populações ocupadas e desocupadas o 
(em milhares de pessoas)

1 ano (2020-2019) 6 anos (2020-2014) 8 anos  (2020-2012)



Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021

Taxa de Participação

Nível da Ocupação
Taxa de desocupação 



7,4 7,1 6,8

8,5

11,5

12,7
12,3 11,9

13,5

6,2
6,7

1,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-
2012

2020-
2014

2020-
2019

Taxa de desocupação (%)

Variação em ponto 

percentual



Em 2020, pela primeira vez na série da Pesquisa, o nível da ocupação ficou abaixo de 50%

56,9 56,9 56,9 56,1 54,4 53,9 54,1 54,6
49,4

-7,5 -7,5
-5,2

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Nível da Ocupação (%)

Variação em ponto percentual



Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021

Posição na Ocupação

e Categoria do Emprego



Posição na Ocupação
Q 13

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

89.064 90.302 91.638 91.685 89.975 90.294 91.571 93.390 86.053

62.408 63.039 64.083 62.982 61.565 61.286 61.726 62.633 57.341

3.537 3.711 3.768 4.001 3.897 4.225 4.409 4.404 4.030

20.347 20.784 21.183 22.123 22.409 22.586 23.263 24.221 22.720

2.773 2.769 2.604 2.579 2.105 2.197 2.173 2.132 1.963

Empregado

Empregador

Conta própria

Trabalhador 

familiar auxiliar  

 População de 

14 anos ou 

mais de idade 

OCUPADA 

Médias anuais (em mil pessoas) 

Total



Posição na Ocupação
Q 13

2013/

2012

2014/

2013

2015/

2014

2016/

2015

2017/

2016

2018/

2017

2019/

2018

2020/

2019

6 anos 

2020/

2014

8 anos  

2020/

2012

1,4 1,5 0,1 -1,9 0,4 1,4 2,0 -7,9 -6,1 -3,4 

1,0 1,7 -1,7 -2,2 -0,5 0,7 1,5 -8,5 -10,5 -8,1 

4,9 1,5 6,2 -2,6 8,4 4,3 -0,1 -8,5 7,0 13,9

2,2 1,9 4,4 1,3 0,8 3,0 4,1 -6,2 7,3 11,7

-0,1 -6,0 -0,9 -18,4 4,4 -1,1 -1,9 -7,9 -24,6 -29,2 

Conta própria

Trabalhador familiar 

População de 14 anos ou 

mais de idade ocupada 

na semana de referência

Total

Empregado

Empregador

Variação das médias anual (em %)



Q 15

-7.336 

-5.293 

-373 

-1.501 

-169 

-5.584 

-6.743 

262 

1.537 

-641 

-3.011 

-5.068 

493 

2.373 

-810 

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

População ocupada Empregado Empregador Conta própria Trabalhador familiar
auxiliar

Variação do contingente da população na força de trabalho e fora da 
força de trabalho (em milhares de pessoas)

1 ano (2020-2019) 6 anos (2020-2014) 8 anos  (2020-2012)



Q 15

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

45.179 45.966 46.762 45.575 44.261 43.898 43.996 44.798 40.290

34.157 35.196 36.450 35.557 34.174 33.248 32.863 33.219 30.625

11.022 10.770 10.313 10.019 10.088 10.650 11.133 11.579 9.665
Sem carteira de trabalho 

assinada

 População de 14 

anos ou mais de 

idade OCUPADA 

como EMPREGADO 

no Setor Privado  
(exclusive trabalhador doméstico)

Médias anuais (em mil pessoas) 

Total

Com carteira de trabalho 

assinada



Q 15

2013/

2012

2014/

2013

2015/

2014

2016/

2015

2017/

2016

2018/

2017

2019/

2018

2020/

2019

6 anos 

2020/

2014

8 anos  

2020/

2012

1,7 1,7 -2,5 -2,9 -0,8 0,2 1,8 -10,1 -13,8 -10,8 

3,0 3,6 -2,4 -3,9 -2,7 -1,2 1,1 -7,8 -16,0 -10,3 

-2,3 -4,2 -2,9 0,7 5,6 4,5 4,0 -16,5 -6,3 -12,3 

Com carteira de trabalho 

Sem carteira de trabalho 

Variação da média anual (em %)
População de 14 anos ou mais de 

idade ocupada como empregado no 

Setor Privado  (exclusive 

trabalhador doméstico )

Total



-4.508 

-2.593 
-1.914 

-6.472 
-5.824 

-648 

-4.889 

-3.532 

-1.357 

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

Empregados no setor privado Com carteira de trabalho
assinada

Sem carteira de trabalho
assinada

Variação do contingente da população empregada no setor privado, por 
categoria do emprego (em milhares de pessoas)

1 ano (2020-2019) 6 anos (2020-2014) 8 anos  (2020-2012)



Nota: Para f ins de cálculo dessa proxy de informalidade, foram consideradas as seguintes categorias:

Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada;

Empregado doméstico sem carteira de trabalho assinada;

Empregador sem registro no CNPJ;

Trabalhador por conta própria sem registro no CNPJ;

Trabalhador familiar auxiliar.

35.056 36.324 37.362 38.363 
33.310 

39,0
40,2 40,8 41,1

38,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2016 2017 2018 2019 2020

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

 45.000

Taxa de informalidade e população ocupada informal

População ocupada informal Taxa de informalidade

(%) (Mil pessoas)
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Grupamentos de 

Atividade





2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

89.064 90.302 91.638 91.685 89.975 90.294 91.571 93.390 86.053

10.270 10.140 9.520 9.395 9.118 8.529 8.478 8.480 8.271

13.020 12.849 13.183 12.845 11.552 11.690 11.768 11.968 11.017

7.445 7.845 7.771 7.471 7.267 6.823 6.664 6.701 5.861

16.525 17.043 17.329 17.496 17.320 17.433 17.489 17.679 15.977

4.100 4.219 4.179 4.321 4.502 4.558 4.642 4.855 4.399

3.828 3.992 4.213 4.374 4.607 5.123 5.299 5.497 4.325

9.474 9.704 10.282 10.271 9.643 9.967 10.112 10.527 10.252

14.448 14.535 15.033 15.271 15.538 15.495 16.029 16.360 16.532

3.817 4.008 4.165 4.148 4.212 4.463 4.808 4.995 4.304

6.109 5.956 5.947 6.083 6.211 6.194 6.239 6.294 5.097

Total

 População de 14 anos 

ou mais de idade 

OCUPADA por 

Grupamento de 

Artividade

Médias anuais (em mil pessoas) 

Informação, comunicação e 

at ividades f inanceiras, imobiliárias, 

prof issionais e administrat ivas  

Administração pública, defesa, 

seguridade, educação, saúde 

humana e serviços sociais   

Outros serviços  

Serviços Domésticos  

Agricultura, pecuária, produção 

f lorestal, pesca e aquicultura  

Indústria Geral  

Construção  

Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas  

Transporte, armazenagem e correio  

Alojamento e alimentação  
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2013-

2012

2014-

2013

2015-

2014

2016-

2015

2017-

2016

2018-

2017

2019-

2018

2020-

2019

6 

anos 

2020/

2014

8 

anos  

2020/

2012

1,4 1,5 0,1 -1,9 0,4 1,4 2,0 -7,9 -6,1 -3,4 

-1,3 -6,1 -1,3 -2,9 -6,5 -0,6 0,0 -2,5 -13,1 -19,5 

-1,3 2,6 -2,6 -10,1 1,2 0,7 1,7 -8,0 -16,4 -15,4 

5,4 -0,9 -3,9 -2,7 -6,1 -2,3 0,5 -12,5 -24,6 -21,3 

3,1 1,7 1,0 -1,0 0,7 0,3 1,1 -9,6 -7,8 -3,3 

2,9 -1,0 3,4 4,2 1,2 1,8 4,6 -9,4 5,3 7,3

4,3 5,5 3,8 5,3 11,2 3,4 3,7 -21,3 2,7 13,0

2,4 6,0 -0,1 -6,1 3,4 1,5 4,1 -2,6 -0,3 8,2

0,6 3,4 1,6 1,7 -0,3 3,4 2,1 1,0 10,0 14,4

5,0 3,9 -0,4 1,5 6,0 7,7 3,9 -13,8 3,4 12,8

-2,5 -0,2 2,3 2,1 -0,3 0,7 0,9 -19,0 -14,3 -16,6 Serviços domésticos  

 População de 14 anos ou mais de idade 

OCUPADA por Grupos de Artividade

Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas  

Transporte, armazenagem e correio  

Alojamento e alimentação  

Informação, comunicação e atividades 

financeiras, imobiliárias, profissionais e 

administrativas  

Administração pública, defesa, seguridade, 

educação, saúde humana e serviços sociais   

Outros serviços  

Construção  

Variação das médias anuais (em %)

Total

Agricultura, pecuária, produção florestal, 

pesca e aquicultura  

Indústria geral  
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Variação do contingente da população de 14 anos ou mais de idade 

OCUPADA, por grupamentos de atividade (em milhares de pessoas)

172 

-210 

-275 

-456 

-691 

-840 

-952 

-1.172 

-1.198 

-1.702 

-7.336 

-10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000

Adm. pública, defesa, seguridade, educ., saúde…

Agro, pecuária, prod florestal, pesca e aquicultura

Info, comunic. e ativid. financeiras, imob., prof. e adm.

Transporte, armazenagem e correio

Outros serviços

Construção

Indústria geral

Alojamento e alimentação

Serviços domésticos

Comércio

Total

2020/2019

Em milhares
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Contribuição para 
Previdência
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

89.064 90.302 91.638 91.685 89.975 90.294 91.571 93.390 86.053

55.086 56.823 59.187 59.657 58.981 57.926 58.093 58.716 55.650

61,8 62,9 64,6 65,1 65,6 64,2 63,4 62,9 64,7

População ocupada (mil pessoas)

População ocupada contribuinte para 

instituto de previdência em qualquer 

trabalho (mil pessoas)

Percentual de contribuintes na 

população ocupada (%)

 População de 14 anos ou mais 

de idade OCUPADA - Contribuição 

para previdência

Médias anuais



1,4 1,5 

0,1 

-1,9 

0,4 

1,4 
2,0 

-7,9 

3,2 

4,2 

0,8 

-1,1 
-1,8 

0,3 
1,1 

-5,2 

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 2019-2018 2020-2019

Variação percentual (%) anual do contingente da população ocupada e da 
população ocupada contribuinte para Instituto de Previdência

População ocupada

População ocupada contribuinte para instituto de previdência

Q 20



-7.336 

-5.584 

-3.011 -3.066 
-3.537 

564 

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

1 ano (2020-2019) 6 anos (2020/2014) 8 anos  (2020/2012)

População ocupada

População ocupada contribuinte para Instituto de previdência

Variação da população ocupada e da população contribuinte para 

Instituto de Previdência – Brasil – (em milhares de pessoas)
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Medidas de 
Subutilização da 

Força de Trabalho
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

89.064 90.302 91.638 91.685 89.975 90.294 91.571 93.390 86.053

6.003 4.994 4.504 4.886 4.733 5.910 6.573 6.990 6.270

60.400 61.479 62.863 63.311 63.930 64.199 65.016 65.070 74.971

54.757 56.704 58.681 58.649 57.878 56.939 57.131 57.049 57.049

5.643 4.775 4.182 4.663 6.053 7.261 7.885 8.021 11.509

156.521 158.704 161.199 163.527 165.601 167.669 169.376 171.034 174.439

54.757 56.704 58.681 58.648 57.878 56.938 57.132 57.049 57.049

101.765 102.000 102.518 104.879 107.723 110.730 112.245 113.985 110.977

5.643 4.775 4.182 4.663 6.053 7.261 7.885 8.021 11.509

3.712 2.955 2.664 2.705 2.712 3.120 3.192 3.260 3.260

1.931 1.820 1.518 1.958 3.341 4.141 4.693 4.761 5.527

18.704 16.693 15.385 18.080 22.481 26.347 27.247 27.585 31.194

7.058 6.924 6.699 8.531 11.696 13.176 12.790 12.575 13.415

5.643 4.775 4.182 4.663 6.053 7.261 7.885 8.021 11.509

6.003 4.994 4.504 4.886 4.733 5.910 6.573 6.990 6.270

18.704 16.693 15.385 18.080 22.481 26.347 27.247 27.585 31.194

1.931 1.820 1.518 1.958 3.341 4.141 4.693 4.761 5.527

Subutilizados x 

desalentados

Médias anuais (em mil pessoas)  Medidas de Subutilização da Força de 

Trabalho. (pessoas de 14 anos ou 

mais de idade).

População ocupada                  

Fora da força de 

trabalho

De 14 anos ou mais 

de idade, na 

semana de 

referência

 Força de trabalho 

potencial

Subutilização da 

força de trabalho

Total

Subocupadas por 

insuficiência de 

horas trabalhadas.

Total

 Fora da Força de 

trabalho potencial

 Força de trabalho 

potencial

Desalentadas

Total

Fora da Força de 

trabalho ampliada

Força de trabalho 

ampliada

Total

Não desalentada

Total de subutilizados

Desalentadas

Total

Desocupadas

 Força de trabalho 

potencial

Subocupadas por 

insuficiência de 

horas trabalhadas.
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18,4

16,4
15,0

17,3

20,9

23,8 24,3 24,2

28,1

9,7

13,1

3,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-
2012

2020-
2014

2020-
2019

Taxa composta de subutilização da força de trabalho (%)

Variação em ponto 
percentual
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Rendimento
Massa de rendimento
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2.301 
2.375 2.426 2.396 2.347 2.383 2.420 2.429 

2.543 
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2017

2019-

2018

2020-

2019

3,2 2,2 -1,3 -2,0 1,5 1,5 0,4 4,7

Variação percentual (%) anual do rendimento médio real



Q 28

197,7 
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Massa de rendimento real habitual das pessoas 
ocupadas - Brasil - (R$ bilhões)
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4,7 
4,0 

-1,1 

-3,2 

1,9 

3,0 
2,5 

-3,6 

3,2 

2,2 

-1,3 
-2,0 

1,5 1,5 

0,4 

4,7 

1,4 1,5 

0,1 

-1,9 

0,4 

1,4 
2,0 

-7,9 
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-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 2019-2018 2020-2019

Variação percentual (%) anual da massa de rendimento real, do rendimento 
médio real e da população ocupada

Massa de rendimento médio real habitual  Rendimento médio real habitual População ocupada
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