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MERCADO DE TRABALHO

PNAD COVID-19 – Divulgação de 
31/7/2020 – Principais destaques

Sumário

•	 De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Covid-19 
referente à décima semana da pesquisa (de 5 a 11 de julho), a maioria dos indicadores 
do mercado de trabalho mostrou relativa estabilidade em comparação com a sema-
na anterior. Contudo, as estimativas pontuais de alguns indicadores ainda apresenta-
ram pequena deterioração na margem, e os sinais de que o mercado de trabalho 
poderia estar começando a se recuperar, observados em semanas anteriores, não se 
confirmaram nas últimas duas semanas. Esses resultados reforçam a percepção 
de que a difícil situação no mercado de trabalho tende a persistir durante algum tem-
po.

•	 A taxa de desocupação voltou a aumentar para 13,1%, após oscilar entre 12,3% e 
esse mesmo patamar nas três semanas anteriores. A taxa de desocupação média nas 
primeiras semanas de julho (12,7%) manteve a trajetória de alta em relação a maio 
(10,7%) e junho (12,4%). 

•	 O nível da ocupação apresentou, em relação à semana anterior, pequena queda (es-
tatisticamente não significativa), passando de 48,1% para 47,6%. Na média das duas 
semanas de julho (47,9%), o indicador continuou a cair perante maio (49,7%) e junho 
(49%).

•	 A taxa de participação na força de trabalho foi de 54,8%, mantendo-se estável em 
relação à semana anterior (54,9%), mas abaixo dos valores médios observados em 
maio (55,6%) e junho (56%).

•	 Entre as pessoas não ocupadas que não procuraram emprego, mas afirmaram que 
gostariam de trabalhar, a parcela que não procurou trabalho por conta da pande-

mia foi de 68%, mantendo-se estatisticamente estável em relação à semana anterior 
(67,4%). Essa proporção, que havia caído de 70,1% para 66,7% entre maio e junho, 
mostrou, portanto, aumento em julho.

•	 O número de pessoas ocupadas, mas temporariamente afastadas do trabalho 
devido ao distanciamento social, continuou em queda. Esse número, que foi, em 
média, 15,8 milhões em maio (18,7% do total de pessoas ocupadas) e 11,8 milhões em 
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junho (14,2% do total), caiu para 8,3 milhões e 7 milhões nas duas primeiras semanas 
de julho – atingindo, na média parcial do mês, 7,6 milhões de pessoas (9,4% do total 
de ocupados).

•	 Dentro do total das pessoas ocupadas e não afastadas do trabalho, a parcela de 
pessoas que trabalharam de forma remota vem caindo lentamente, tendo atingido 
11,6% na semana de referência – abaixo, portanto, das médias observadas em maio 
(13,3%) e junho (12,7%).

•	 O número de pessoas ocupadas trabalhando presencialmente atingiu 62,8 mi-
lhões, continuando a trajetória de elevação em relação a maio (56,7 milhões) e junho 
(60 milhões). 

•	 A taxa de informalidade das pessoas ocupadas foi de 34%, mantendo-se estatisti-

camente estável em relação à semana anterior (34,2%) e abaixo das médias de maio e 
junho (34,7%). 

Os indicadores do mercado de trabalho referentes à semana de 5 a 11 de julho da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Covid-19, divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não apresentaram variações 
significativas em relação às semanas anteriores. O quadro adverso causado pela 
pandemia do SARS-CoV-2 continuou a ser caraterizado por baixos níveis de ocu-
pação e participação na força de trabalho, elevada taxa de desocupação e grande 
contingente de pessoas temporariamente afastadas do trabalho devido ao distan-
ciamento social. De acordo com os resultados da PNAD Covid-19 referentes a 
essa semana (a décima semana da pesquisa), a maioria dos indicadores do mercado 
de trabalho mostrou relativa estabilidade em comparação com a semana anterior. 
Contudo, as estimativas pontuais de alguns indicadores ainda apresentaram pe-
quena deterioração na margem, e os sinais de que o mercado de trabalho poderia 
estar começando a se recuperar, observados em semanas anteriores, não se confir-
maram nas últimas duas semanas. Esses resultados reforçam a percepção de que 
a difícil situação no mercado de trabalho tende a persistir durante algum tempo.

O nível da ocupação apresentou, em relação à semana anterior, pequena queda 
(estatisticamente não significativa), passando de 48,1% para 47,6%. Na média das 
duas semanas de julho (47,9%), o indicador continuou a cair perante as primeiras 
quinzenas de maio (49,5%) e junho (49,1%). O gráfico 1 apresenta a evolução do 
número de pessoas ocupadas ao longo das dez semanas da pesquisa.
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A ocupação em queda é compatível com o fato estilizado de que os efeitos de re-
trações do nível de atividade impactam o mercado de trabalho de forma defasada. 
Assim, o recuo da população ocupada em junho e julho refletiria a forte retração 
da atividade econômica observada nos meses anteriores. 

Embora sem comprovação estatística, é possível que parte da queda da população 
ocupada nas últimas semanas seja explicada pela dispensa de uma parcela dos tra-
balhadores que inicialmente foram afastados do trabalho por conta da pandemia, 
mas tiveram seus vínculos mantidos. Essa hipótese é compatível com a queda no 
número de pessoas ocupadas, mas temporariamente afastadas do trabalho devido 
ao distanciamento social: esse número, que foi, em média, 15,8 milhões em maio 
(18,7% do total de pessoas ocupadas) e 11,8 milhões em junho (14,2% do total), 
caiu para 8,3 milhões e 7 milhões nas duas primeiras semana de julho – atingindo, 
na média parcial do mês, 7,6 milhões de pessoas (9,4% do total de ocupados). Pro-
vavelmente, esse movimento reflete, em grande medida, a retomada mais intensa 
do funcionamento de várias atividades; mas também é razoável supor que, com 
a necessidade do isolamento social por um período maior do que o imaginado 
inicialmente, e dados os custos de manutenção dos vínculos empregatícios, a op-
ção inicial de afastamento provisório tenha sido convertida, em algumas empresas, 
em demissão. Em linha com essa hipótese, os dados mais recentes do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram um crescimento ex-
pressivo das demissões, especialmente em maio, concentrado em grande parte nos 
setores mais prejudicados pelo distanciamento social: turismo, lazer e alimentação 
fora do domicílio.

GRÁFICO 1
População ocupada
(Em 1.000 pessoas)

Fonte: PNAD Covid-19/IBGE. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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A queda do contingente de pessoas ocupadas vem sendo o principal fator de ex-
pansão da taxa de desocupação, que saltou de 10,4% na primeira quinzena de maio 
para 12,7% em julho, no mesmo período de comparação. Deve-se ressaltar, ainda, 
que a taxa de desocupação só não foi maior devido ao comportamento da força de 
trabalho, que recuou 2,0% entre as primeiras quinzenas de junho e julho. De fato, a 
taxa de participação na força de trabalho, que atingiu 54,8% na última semana pes-
quisada, manteve-se em patamar inferior aos valores médios observados em maio 
(55,6%) e junho (56%). Isso pode refletir, em parte, o efeito renda positivo asso-
ciado ao auxílio emergencial – que pode ter levado algumas pessoas a reduzirem 
sua oferta de trabalho –, mas muito provavelmente é um sinal de que as condições 
do mercado de trabalho ainda não começaram a melhorar. 

A expectativa é que, com a continuidade do processo de recuperação do nível 
de atividade, e na ausência de novas restrições ao funcionamento das atividades 
econômicas em decorrência da pandemia, o nível de ocupação comece a reagir no 
segundo semestre, mas a taxa de desocupação se mantenha em patamar elevado, 
pressionada por um movimento de retorno à força de trabalho de uma parte de 
trabalhadores que deixou de procurar emprego por conta da crise e do distancia-
mento social. 

Continuam a ser observados, em algumas dimensões, sinais de retorno gradual 
a algum tipo de “normalidade” no mercado de trabalho. Isso pode ser visto, em 
particular, nos números de trabalhadores afastados das suas ocupações por conta 
do distanciamento social e de pessoas ocupadas trabalhando presencialmente. O 
número de pessoas ocupadas, mas temporariamente afastadas do trabalho devido 

GRÁFICO 2
População ocupada total e afastada por conta do isolamento social
(Em 1.000 pessoas)

Fonte: PNAD Covid-19/IBGE. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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ao distanciamento social, continuou em queda, conforme já observado. O núme-
ro de pessoas ocupadas trabalhando presencialmente, por sua vez, atingiu 62,8 
milhões, continuando a trajetória de elevação em relação a maio (56,7 milhões) e 
junho (60 milhões).

Todavia, vale destacar que, entre a primeira quinzena de junho e a primeira quinze-
na de julho, o número de não ocupados que não procuraram emprego por conta da 
pandemia cresceu 7,0%, avançando de 18 milhões para 19,3 milhões. Entre as pes-
soas não ocupadas que não procuraram emprego, mas afirmaram que gostariam 
de trabalhar, a parcela que não procurou trabalho por conta da pandemia foi de 
68%, mantendo-se estatisticamente estável em relação à semana anterior (67,4%), 
mas acima da média de junho (66,7%). Evidentemente, os dados semanais estão 
sujeitos a uma natural volatilidade, não sendo possível inferir tendências a partir 
do movimento observado nas duas últimas semanas pesquisadas. Será importante 
atentar para esse indicador nas próximas pesquisas da PNAD Covid-19.

GRÁFICO 3
População na força de trabalho
(Em 1.000 pessoas)

Fonte: PNAD Covid-19/IBGE. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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GRÁFICO 4
Taxa de desocupação
(Em %)

Fonte: PNAD Covid-19/IBGE. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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Embora, em termos absolutos, o con-
tingente de ocupados e não afastados 
do trabalho que trabalhavam de forma 
remota tenha recuado ao longo das duas 
últimas semanas, ele vem se expandindo 
em relação ao total de ocupados, sinali-
zando que os segmentos que consegui-
ram manter suas atividades, mesmo que 
à distância, foram mais capazes de pre-
servar seus empregos.

Ainda em relação à ocupação, observa-se que, mesmo de modo ainda discreto, a 
taxa de informalidade vem recuando nas últimas semanas.

GRÁFICO 5
População não ocupada que não procurou emprego por conta da pandemia
(Em 1.000 pessoas)

Fonte: PNAD Covid-19/IBGE. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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GRÁFICO 6
População ocupada em trabalho remoto 
(Em 1.000 pessoas e %)

Fonte: PNAD Covid-19/IBGE. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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GRÁFICO 7
Taxa de informalidade
(Em%)

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