
ANÁLISE DO MERCADO DE TRABALHO

1 INTRODUÇÃO
Esta análise tem como objetivo a apresentação de um panorama geral do mercado de trabalho 
brasileiro nos cinco primeiros meses de 2012 com base, principalmente, nos indicadores 
da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).1 Complementarmente, serão utilizadas as informações da Pesquisa de 
Emprego e Desemprego (PED), do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A evolução dos principais indicadores de 
desempenho do mercado de trabalho será interpretada à luz dos resultados obtidos nos 
anos anteriores, focando principalmente no mesmo período do ano de 2011, de modo a 
minimizar interferências de ordem sazonal.

A fim de balizar os resultados sobre a performance do mercado de trabalho, faremos 
antes um breve panorama do ambiente macroeconômico nos primeiros meses de 2012.2 A 
atividade econômica passou a dar sinais de desaceleração a partir do  terceiro trimestre do 
ano. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro não apresentou crescimento no terceiro tri-
mestre de 2011 na comparação com o segundo trimestre. Os indicadores com informações 
disponíveis para o quarto trimestre, tal como vendas no varejo e produção industrial, con-
firmam uma perda de dinamismo no lado da produção. O Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) fechou o segundo trimestre de 2012 numa taxa inferior à do trimestre anterior.

Ao se analisar os dados referentes ao mercado de trabalho metropolitano brasileiro 
nos cinco primeiros meses de 2012, é possível notar um bom desempenho da economia na 
geração de novos postos de trabalho e na melhoria das condições de trabalho. Nos dados 
divulgados para os cinco primeiros meses, podemos destacar o aumento da taxa de atividade 
e redução do nível de informalidade que, em maio, se aproximou do valor mais baixo desde 
o início da pesquisa em 2002, 33,78%, alcançando o patamar de 34,06%.

2 TAXA DE DESOCUPAÇÃO E DE ATIVIDADE
O gráfico 1 mostra a trajetória da taxa de desemprego para o agregado das RMs, entre 2009 e 
2012. Nos cinco primeiros meses de 2012, ela apresentou um valor médio de 5,8%, ficando 
0,6 ponto percentual (p.p.) abaixo do verificado para os cinco primeiros meses de 2011.

Cabe destacar a diferença na evolução desse indicador ao longo dos cinco primeiros 
meses de 2012, que se mostrou muito mais instável em relação ao mesmo semestre nos anos 
anteriores. Apesar de esse indicador sempre crescer no primeiro trimestre, o crescimento 
em 2012 foi mais acentuado do que em 2010 e 2011, se assemelhando ao comportamento 

1.  Como já mencionamos na apresentação, cabe esclarecer que os dados da PME para o agregado das Regiões Metropolitanas 
(RMs) referentes ao mês de junho de 2012 ainda não haviam sido divulgados até o fechamento dessa edição.

2. Todos os números que fundamentaram esse panorama macroeconômico estão disponíveis na sinopse macroeconômica 
do ipeadata. Ver www.ipeadata.gov.br.
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da série de 2009 que, por sua vez, era influenciado pelos reflexos no Brasil da crise interna-
cional de 2008. No entanto, na segunda metade dos cinco primeiros meses de 2012 houve 
uma queda no desemprego mais intensa do que aquela experimentada no mesmo período 
de 2009. Como resultado dessa trajetória o desemprego registra em maio de 2012 a taxa de 
5,8%, o que representa uma queda de 0,6 p.p. frente a maio de 2011 (6,4%).

GRÁFICO 1

Taxa de desocupação
(Em %)

Fonte:  PME/ IBGE.

Ao observarmos esse indicador desagregado por RM, podemos notar que, para a maior 
parte das RMs entre 2012 e 2011, o resultado é positivo, isto é, apresentam decréscimo da 
taxa de desocupação. O destaque negativo fica por conta do Rio de Janeiro, que apresentou 
aumento médio na taxa de desocupação de 0,6 p.p. Nas demais RMs, essa comparação anual 
apresenta queda, com destaque para Salvador (–2,3 p.p.).3 Nos demais recortes usualmente 
analisados nesse boletim, como faixas etárias, gênero, grau de instrução e posição na família,4 
há uma evolução favorável da taxa de desemprego para quase todas as categorias.

As taxas de desemprego apuradas pela PED, do Dieese, confirmam o quadro analisado 
acima. Na comparação das médias trimestrais, a taxa de desemprego em 2012 teve uma 
redução de 0,5 p.p. em relação ao primeiro trimestre de 2011. Ao longo de 2012, esta taxa 
registrou um crescimento de 1,3 p.p., passando de 10,1% em fevereiro para 10,8% em março.

O gráfico 2 ilustra a evolução da taxa de atividade5 ao longo dos anos de 2009 a 2012. 
Nota-se que, nos cinco primeiros meses de 2012, esta taxa oscilou em torno dos 57,2% 
superior à média observada nos cinco primeiros meses de 2011 (56,9%). Vale destacar que 
esta taxa também registrou um forte crescimento em maio de 2012 se comparado ao mesmo 

3. Na comparação da média trimestral de 2012 com 2011, as demais regiões apresentaram os seguintes resultados: Recife, 
–1,8 p.p.; Belo Horizonte, –0,9 p.p.; São Paulo, –0,5 p.p. e Porto Alegre, –0,1 p.p.

4. Ver Anexo estatístico.

5. Taxa de atividade ou taxa de participação é o percentual de população economicamente ativa (PEA) em relação à 
população em idade ativa (PIA).

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

2009 2010 2011 2012

Análise.indd   10 8/28/2012   12:33:04 PM



mercado de trabalho | 52 | ago. 2012 11ipea

período dos anos anteriores. Vale ressaltar que tal tendência de elevação da taxa de atividade 
no segundo trimestre de 2012 pressionou a taxa de desemprego nesse mesmo período que, 
ainda assim, mostrou uma queda significativa como visto acima.

GRÁFICO 2

Taxa de atividade
(Em %)

Fonte:  PME/ IBGE.

Na análise comparativa da média entre os períodos de tempo por RM, a taxa de atividade 
aumenta para Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre (1,2 p.p., 0,7 p.p., 0,9 p.p. 
e 0,2 p.p., respectivamente). Salvador e São Paulo apresentam redução nesse indicador 
(–1,8 p.p. e –0,2 p.p., respectivamente).

3 OCUPAÇÃO E INFORMALIDADE
A combinação de um crescimento na taxa de atividade com redução no desemprego só pode ser 
sustentada por um crescimento na população ocupada. De fato, a população ocupada cresceu 
em média 2,0% nos cinco primeiros meses de 2012, em relação ao mesmo período do ano 
anterior, com uma geração de 738 mil postos de trabalho. Apesar de positiva, a magnitude 
do saldo é menor do que a registrada nos anos anteriores. Por exemplo, o saldo para 2012 
é inferior em 312 mil postos à geração de emprego registrada no mesmo período de 2011. 

No último mês de maio a PME registrou a marca de 22,9 milhões de indivíduos ocu-
pados nas RMs cobertas por sua amostra. A evolução mensal deste indicador entre os anos 
de 2009 e 2012 é apresentada no gráfico 3.

Dentre as regiões metropolitanas cobertas pela PME, todas tiveram variações positivas 
ao comparar o desempenho médio da ocupação de 2012 com valores médios de 2011.6 Nessa 
comparação destacam-se as RMs de Recife e Belo Horizonte, que obtiveram os respectivos 
crescimentos de 4,5 % e 3,3%, no período em estudo.

6. Crescimento das demais RMs pesquisadas entre o ano de 2010 e 2009: Rio de janeiro 1,7%; Porto Alegre, 1,5%; Salvador, 
1,4%; e São Paulo, 1,0%.
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GRÁFICO 3

Número de ocupados
(Em milhares)

Fonte:  PME/ IBGE.

No que diz respeito à distribuição setorial da população ocupada, os resultados apontam 
para um desempenho favorável no confronto entre valores dos cinco primeiros meses de 
2012 e de 2011, com destaque para construção (6,5%), intermediação financeira7 (4,1%) e 
administração pública (4,0%). Os setores que apresentaram queda foram: indústria (–0,1%), 
serviços domésticos (–2,6%) e outras atividades8 (–7,6%). Para os demais setores, a variação 
se deu da seguinte forma: comércio,9 com 1,2%, outros serviços,10 com 1,0%. No gráfico 4 
verifica-se o comportamento da variação do nível de ocupação nos primeiros meses de 2011 
e 2012. Nele podemos notar que os setores apresentam comportamentos bem distintos na 
comparação entre os semestres. Entre os setores analisados podemos destacar a intermediação 
financeira, que obteve um bom desempenho nos dois semestres. A indústria, que apesar do 
crescimento observado nos cinco primeiros meses do ano anterior, apresentou uma leve queda 
nos cinco primeiros meses deste ano. Já o setor outras atividades teve o maior crescimento 
nos cinco primeiros meses de 2011, porém, em 2012, registrou forte queda.

Com relação ao CAGED, cabe dizer que os dados apresentaram impressões um pouco 
distintas das verificadas com base na PME. É importante frisar as diferenças de cobertura 
destas duas fontes de informação.11 No gráfico 5, temos a análise semestral da variação por 
setor de atividade dos anos de 2011 e 2012. Nele podemos observar que o desempenho do 
comércio, da indústria e da agricultura foram bastante inferiores se comparados ao mesmo 
período do ano passado. O destaque positivo fica por conta da construção civil, que apre-
sentou um resultado ligeiramente superior, comparado ao de 2011.

7. Esse agrupamento abrange, também, os serviços prestados a empresas, aluguéis e atividades imobiliárias.

8. A categoria abrange as atividades de agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal; pesca; organismos 
internacionais e outras instituições extraterritoriais; e atividades mal especificadas.

9. Esse agrupamento inclui, além das atividades de comércio, reparação de veículos automotores e de objetos pessoais e 
domésticos, comércio a varejo de combustíveis.

10. Esse agrupamento abrange as seções de alojamento e alimentação, transporte, armazenagem e comunicação.

11. Por um lado o CAGED cobre todo o território nacional, por outro, essa fonte de informação lida apenas com os vínculos formais.
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Analisando a evolução da população ocupada por posição na ocupação percebe-se um 
alto grau de heterogeneidade. Enquanto os empregadores registraram um crescimento de 
6,6% nos cinco primeiros meses de 2012 em relação ao mesmo período de 2011, os em-
pregados sem carteira registraram um decréscimo de 5,9%. O contraste permanece elevado 

GRÁFICO 4

Variação semestral do nível de ocupação por setor de atividade 
(Em %)

Fonte:  PME/ IBGE.

GRÁFICO 5

Variação semestral do nível de ocupação por setor de atividade 
(Em milhares)

Fonte:  CAGED/MTE.
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mesmo se nos restringirmos ao universo de empregados, já que o contingente de empregados 
com carteira assinada registrou um crescimento de 3,7%.12 

O contraste entre os resultados dos grupos de empregados com e sem carteira assinada 
moldam a evolução do grau de informalidade. O gráfico 6 permite dizer que o nível de 
informalidade médio da população ocupada nos cinco primeiros meses de  2012 ficou em 
34,1%, o que representa uma queda de 4,2 p.p. em relação a 2011. Vale destacar que a taxa 
vem apresentando uma oscilação significativa ao longo dos cinco primeiros meses de 2012, 
tendo registrado, em maio, os mesmos 34,1% registrados para a média do período. 

4 RENDIMENTO E MASSA SALARIAL
O rendimento médio real habitualmente recebido registrou um ganho médio de 5,3% nos 
cinco primeiros meses de 2012 em comparação ao mesmo período de 2011, ficando em 
torno de R$ 1.712,9 e registrando em maio o valor de R$ 1.725,60. Esse valor fica ligeira-
mente abaixo do maior valor desde o início da pesquisa em 2002, apresentado em março, 
R$ 1.728,40. No gráfico 7 é possível notar também que o rendimento real encontra-se em 
patamares superiores e apresentou um ritmo de crescimento maior nos cinco primeiros 
meses desse ano se comparado aos anos anteriores.

A elevação anual dos rendimentos foi registrada para todos os grupos por posição na 
ocupação. Mantendo a comparação na esfera semestral, os dados revelam que o rendimento 
dos trabalhadores por conta própria cresceu 7,7%, enquanto o dos empregados do setor 
público, 3,4% e do setor privado, 3,7% comparando com o mesmo período de 2011. Os 
rendimentos desagregados deste último grupo mostra que os trabalhadores com carteira 
assinada tiveram um aumento de 3,5%, superior à variação de 2,2 % dos empregados sem 
carteira assinada.

12. Os militares e estatutários; e os conta-própria tiveram acréscimos de 0,3% e 1,4%, respectivamente. É importante frisar 
ainda que, embora pouco representativos no universo da população ocupada, os não remunerados apresentaram uma queda 
de 16,6% em relação aos cinco primeiros meses do ano anterior.

Fonte: PME/IBGE.

GRÁFICO 6

Evolução do grau de informalidade 
(Em %)
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No plano regional, entre os semestres analisados, todas as RMs registraram variações 
positivas, com destaque para Salvador e Belo Horizonte, que registraram um aumento de 
14,2%  e 9,2%, respectivamente.13

No gráfico 8 observa-se a evolução da massa salarial de 2009 a 2012. Nele, pode-se notar 
que este indicador vem apresentando uma tendência de crescimento maior nos cinco primeiros 
meses de 2012 se comparado aos mesmos períodos dos anos anteriores. Esse comportamento 
reflete tanto o crescimento dos rendimentos quanto da população nos primeiros meses do ano. 
A variação da média semestral da massa salarial, entre os semestres de 2012 e 2011, foi de 6,8%.

13. Crescimento das demais RMs pesquisadas entre os trimestres de 2012 e 2011: Belo Horizonte (7,5%), Recife (4,5%), 
São Paulo (4,8%) e Rio de Janeiro (0,4%).

GRÁFICO 7

Rendimento médio real habitual
(Em R$)

Fonte: PME/IBGE.

GRÁFICO 8

Massa salarial
(Em bilhões)

Fonte: PME/IBGE.

1.500,00

1.530,00

1.560,00

1.590,00

1.620,00

1.650,00

1.680,00

1.710,00

1.740,00

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

2009 2010 2011 2012

31.500

32.500

33.500

34.500

35.500

36.500

37.500

38.500

39.500

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

2009 2010 2011 2012

Análise.indd   15 8/28/2012   12:33:04 PM



mercado de trabalho | 52 | ago. 201216 ipea

5 CONCLUSÃO
À primeira vista, os indicadores analisados apontam um bom desempenho do mercado de 
trabalho brasileiro em 2012. Podemos destacar o valor do rendimento médio dos traba-
lhadores que apresentou um crescimento expressivo nesses cinco primeiro meses, em par-
ticular no primeiro trimestre de 2012. Além disso, as taxas de desemprego e informalidade 
permaneceram em patamares mais baixos do que os registrados para o mesmo período em 
anos anteriores. 

O comportamento da taxa de desemprego contrasta com a evolução dos indicadores de 
produção, que aponta claramente para uma perda de dinamismo da economia, sobretudo no 
setor industrial. A aparente contradição é ainda reforçada pelo fato de a taxa de desemprego 
ter caído num momento em que a taxa de atividade cresceu significativamente. Ou seja, o 
aumento no número de ocupados foi suficiente para absorver o contingente adicional de 
trabalhadores que entraram no mercado de trabalho e ainda absorver trabalhadores que já 
estavam integrados, porém sem uma ocupação. 

No entanto, vale ressaltar a perda de dinamismo do emprego industrial apresentada 
nos últimos meses. A ponderação dada é justificada pelo encadeamento que este setor tem 
com o restante da economia de uma forma geral. Portanto, qualquer prognóstico do com- de uma forma geral. Portanto, qualquer prognóstico do com-
portamento do mercado de trabalho para os próximos meses seria precipitado diante do 
cenário vigente.
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