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MERCADO DE TRABALHO

PNAD COVID-19 – Divulgação de 
24/06/2020 – Principais destaques
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou novos 
resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Covid-19, 
versão da PNAD Contínua que pretende monitorar as transformações ocorridas 
no mercado de trabalho brasileiro durante a pandemia da Covid-19. Foram 
apresentados indicadores e estimativas para quatro semanas de maio, entre os dias 
3 e 30. A principal novidade desta divulgação da PNAD Covid-19 refere-se às 
informações sobre o acesso ao Auxílio Emergencial (AE) a pessoas em situação 
de vulnerabilidade e ao impacto deste na renda dos beneficiários. 

Nesta divulgação, o IBGE disponibilizou os microdados da pesquisa 
correspondentes a maio. Os resultados da análise detalhada desses dados, que 
permitirá aprofundar o conhecimento sobre a situação atual do mercado de 
trabalho, serão apresentados em breve pelo Ipea. Esta nota se restringe à análise 
dos resultados agregados da pesquisa, que já possibilitam algumas observações 
relevantes a respeito dos impactos da pandemia, bem como da resposta de política 
econômica a esta, sobre o mercado de trabalho. Cabe notar que os resultados da 
PNAD Covid-19 não são diretamente comparáveis com os da PNAD Contínua 
regular, de modo que a breve análise a seguir evita comparações nesse sentido. 

De acordo com a pesquisa, o valor médio do AE recebido pelos domicílios brasileiros foi 
de R$ 846,50. Para efeito de comparação, esse valor correspondeu a 44,6% do 
rendimento médio dos ocupados, a 77,5% do rendimento médio dos trabalhadores 
por conta própria, e foi 21,2% superior ao rendimento médio do trabalhador 
doméstico. Levando-se em conta que as duas últimas categorias estariam entre 
as principais populações-alvo do programa, o valor fornecido revelou-se capaz 
de compensar grande parte da perda potencial de renda domiciliar causada pela 
pandemia da Covid-19. 

A abertura dos dados por região mostra que, para o Nordeste e o Norte, o efeito 
do AE foi ainda mais significativo, não apenas porque o valor desse benefício 
emergencial foi maior nessas regiões, mas também porque nessas localidades 
a média de rendimentos é menor (tabela 1). Na região Norte, o AE médio (R$ 
936,16) foi 17% maior que a média recebida pelos trabalhadores por conta própria 
(R$ 801,46). Em relação ao trabalho doméstico (R$ 616,73), o auxílio foi 52% 
maior. No Nordeste, as comparações mostram que o auxílio médio recebido (R$ 
907,37) foi 46% maior que os rendimentos dos trabalhadores por conta própria 
(R$ 616,60) e 87% maior que os rendimentos dos empregados domésticos (R$ 
485,76).
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TABELA 1
AE e renda do trabalho (maio/2020)
(Em R$)

TABELA 2
Distribuição dos domicílios beneficiados pelo AE, por decil de renda

Fonte: PNAD Covid-19/IBGE. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea.

Fonte: PNAD Covid-19/IBGE. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

TABELA 3
Domicílios beneficiados pelo AE em cada decil de renda 

Fonte: PNAD Covid-19/IBGE. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

  
  

 
Média do rendimento proveniente do AE 

recebido pelos domicílios  

Rendimento médio real efetivamente recebido de todos os trabalhos das 
pessoas ocupadas com rendimento do trabalho 

Todos os 
ocupados 

Empregados 
domésticos Trabalhadores por conta própria 

Brasil 846,5 1.898,86 698,37 1092,12 
Norte  936,16 1.495,27 616,73 801,46 
Nordeste 907,37 1.319,33 485,76 619,6 
Sudeste 790,58 2.125,84 775,52 1264,49 
Sul 771,89 2.098,87 788,94 1469,92 
Centro-Oeste 794,12 2.167,55 788,91 1263,52 

 

Decil de Renda Limite superior da renda domiciliar 
per capita (R$) 

Número de domicílios beneficiados 
(milhhares) 

Porcentagem do total de domicílios 
beneficiados 

1 56,62 4.872 18,5 
2 233,18 4.074 15,5 
3 348,83 3.570 13,6 
4 499,88 2.902 11,0 
5 645,54 3.506 13,3 
6 832,65 2.575 9,8 
7 1.044,98 1.603 6,1 
8 1.439,75 1.635 6,2 
9 2.275,13 1.106 4,2 

10  461 1,8 
  26.304 100 

 

Decil de Renda Limite superior da renda domiciliar 
per capita (R$) 

Total de domicílios 
(milhares) 

Total de domicílios 
beneficiados (milhares) % 

1 56,62 6780 4872 71,9 
2 233,18 5047 4074 80,7 
3 348,83 5261 3570 67,9 
4 499,88 4698 2902 61,8 
5 645,54 7208 3506 48,6 
6 832,65 6157 2575 41,8 
7 1.044,98 5095 1603 31,5 
8 1.439,75 10658 1635 15,3 
9 2.275,13 8184 1106 13,5 

10  8935 461 5,2 
  68.023 26.304 38,7 

 

A pesquisa indica que 26,3 milhões de domicílios (ou 38,7% dos 68 milhões de 
domicílios brasileiros) tiveram acesso ao AE, com destaque para os segmentos mais 
necessitados. A tabela 2 a seguir mostra a distribuição dos domicílios beneficiados 
de acordo com o decil de renda. Nota-se que, do total de domicílios contemplados 
pelo programa, 82% possuíam renda domiciliar per capita de até R$ 832,65, ou seja, 
renda inferior ao benefício obtido.

Na análise de domicílios por decil de renda per capita (tabela 3), verifica-se que 72% 
dos lares no decil de renda mais baixo obtiveram o benefício. Essa proporção sobe 
para 81% no decil seguinte e vai recuando gradualmente até chegar a 5% no decil 
de maior renda.
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TABELA 4
Participação do AE na renda domiciliar per capita

Fonte: PNAD Covid-19/IBGE. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 

Decil de renda Renda domiciliar per 
capita (R$) 

Renda domiciliar per capita 
excluindo o AE (R$) 

Diferença de renda domiciliar 
per capita devida ao AE (R$) 

Participação do AE na renda 
domiciliar per capita (%) 

1 238,03 10,64 227,39 95,53 
2 352,85 146,08 206,77 58,60 
3 453,69 295,77 157,92 34,81 
4 554,72 414,47 140,25 25,28 
5 672,64 553,40 119,24 17,73 
6 826,83 729,71 97,12 11,75 
7 1014,27 938,08 76,19 7,51 
8 1231,05 1184,99 46,06 3,74 
9 1823,75 1785,40 38,35 2,10 

10 4661,66 4646,14 15,52 0,33 
Total 1189,79 1078,31 111,48 9,37 

O peso do AE na renda domiciliar per capita pode ser inferido a partir da tabela 4. 
Para os domicílios dos decis de renda mais baixos, o AE significou uma parcela 
expressiva da renda. No caso do menor decil, observa-se que o auxílio representou 
a quase totalidade da renda domiciliar per capita (cerca de 95%). No segundo e 
terceiro decis de renda mais baixa, o AE representou mais de um terço da renda 
domiciliar per capita (59% e 35%, respectivamente). Nos demais decis de renda mais 
baixa, a participação do AE na renda domiciliar também foi substancial.
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