
Símbolo Legenda

* Estável

h Cresceu

i Decresceu

Situação Diferença VAR% Situação Diferença VAR%

Na força de trabalho i -8.935 -8,5 i -9.970 -9,4

Ocupadas i -8.876 -9,6 i -9.995 -10,7

Subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas i -854 -13,2 i -1.742 -23,7

Desocupadas * -59 -0,5 * 24 0,2

Fora da força de trabalho h 10.500 15,6 h 13.024 20,1

Na força de trabalho potencial h 5.238 63,1 h 5.258 63,5

Desalentadas h 913 19,1 h 806 16,5

Desocupadas ou subocupadas por insuficiência de horas 
trabalhadas i -913 -4,7 i -1.717 -8,5

Desocupadas ou na força de trabalho potencial h 5.179 24,5 h 5.282 25,1

Desocupadas ou subocupadas por insuficiência de horas 
trabalhadas ou na força de trabalho potencial h 4.326 15,7 h 3.541 12,5

Na força de trabalho ampliada i -3.697 -3,3 i -4.712 -4,1

Na força de trabalho ou desalentadas i -8.023 -7,3 i -9.164 -8,3

Taxa de desocupação h 1,1 - h 1,3 -

Taxa combinada de desocupação e subocupação por 
insuficiência de horas trabalhadas h 0,8 - * 0,2 -

Taxa combinada de desocupação e força de trabalho 
potencial h 5,4 - h 5,6 -

Taxa composta de subutilização da força de trabalho h 4,8 - h 4,3 -

Taxa de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas i -0,3 - i -1,1 -

Percentual de pessoas na força de trabalho potencial na 
população fora da força de trabalho h 5,1 - h 4,6 -

Percentual de pessoas desalentadas na população na força 
de trabalho ampliada h 1 - h 0,9 -

Percentual de pessoas desalentadas na população na força 
de trabalho potencial i -15,5 - i -16,9 -

Percentual de pessoas desalentadas na população fora da 
força de trabalho * 0,2 - * -0,2 -

Percentual de pessoas desalentadas na população na força 
de trabalho ou desalentada h 1,2 - h 1,2 -
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Variação em relação ao 
trimestre jan-fev-mar/2020

Variação em relação ao 
trimestre abr-mai-jun/2019

abr-mai-jun         
2019

jan-fev-mar         
2020

abr-mai-jun         
2020

83.347

7.355 6.467 5.613

Indicadores de subutilização para população de 14 anos ou mais de idade
Estimativas dos trimestres móveis                                                              

12.766 12.850 12.791

64.756 67.281 77.781

8.284 8.303 13.542

4.877 4.770 5.683

20.121 19.317 18.404

21.050 21.153 26.332

28.405 27.620 31.946

114.392 113.376 109.680

110.985 109.843 101.820

Taxas e percentuais (%)

12,0 12,2 13,3

19,0 18,4 19,1

Pessoas (Mil pessoas)

106.108 105.073 96.138

93.342 92.223

18,4 18,7 24,0

24,8 24,4 29,1

7,9 7,0 6,7

12,8 12,3 17,4

4,3 4,2 5,2

58,9 57,4 42,0

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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