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Análise do mercAdo de trAbAlho

Introdução
Esta análise tem como objetivo apresentar um panorama do mercado de trabalho brasileiro 
em 2009 com base nos dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) divulgada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O foco da análise será o comportamento 
dos principais indicadores do mercado de trabalho ao longo do ano de 2009, à luz dos 
resultados dos anos anteriores, em particular os de 2008. 

Com o propósito de fundamentar os resultados sobre o desempenho do mercado de 
trabalho, a análise será iniciada com uma breve descrição do ambiente macroeconômico em 
2009.1 Os indicadores disponíveis para o nível de atividade, em sua maioria até o terceiro 
trimestre, mostram que a variação percentual do produto interno bruto (PIB) frente ao 
mesmo período de 2008 foi negativa, refletindo o cenário de crise internacional.2 Durante 
os três trimestres iniciais, a produção industrial, as vendas no varejo, as exportações e o 
investimento real tiveram uma queda acentuada quando comparados ao ano anterior. En-
tretanto, a maior redução ocorreu no início do ano, havendo em seguida uma tendência de 
melhora. Tal fato é confirmado para aqueles indicadores com resultados disponíveis para o 
quarto trimestre, quais sejam: exportações e vendas no varejo. 

Com relação aos reflexos desse cenário no mercado de trabalho, dois pontos merecem 
ser destacados. Em primeiro lugar, o desaquecimento exibido pelos indicadores de produção 
e vendas não aparece de forma tão intensa nos indicadores do mercado de trabalho. Apesar 
de ter ocorrido uma tendência de piora em alguns momentos de 2009, os resultados em geral 
não são inferiores àqueles obtidos no mesmo período de 2008. Em segundo lugar, embora na 
maior parte dos indicadores de trabalho a tendência de piora esteja concentrada no primeiro 
semestre, outros parecem refletir a crise apenas no segundo semestre. No primeiro grupo se 
encaixam a taxa de desemprego e o nível de ocupação, que ficaram praticamente estagnados 
no primeiro semestre. No outro estão o grau de informalidade e a taxa de atividade, cuja 
análise será o foco da próxima seção.

taxa de atIvIdade 
A taxa de atividade,3 durante o ano de 2009, apresentou um comportamento relativamente 
estável, oscilando em torno de 56,7%, valor ligeiramente inferior à média dos anos ante-
riores, de aproximadamente 57%.4 Cabe destacar que a pouca volatilidade de tal taxa nos 
meses de 2009 rompe com a tendência antes observada de aumento significativo no final do 

1. Todos os números que fundamentaram este panorama macroeconômico estão disponíveis na sinopse macroeconômica 
do Ipeadata. Ver <www.ipeadata.gov.br>.

2. A variação percentual do PIB real nos três primeiros trimestres de 2009, em comparação aos de 2008, foi negativa em 2,13, 
1,63 e 1,22, nesta ordem. Além disso, foi registrada deterioração na confiança do consumidor e forte contração no crédito.

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

4. Em 2008, a média foi de 57%, e em 2007, de 56,9%.
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segundo semestre. No gráfico 1, é possível visualizar este movimento: as taxas de atividade 
permanecem próximas ao longo do primeiro semestre e distanciam-se em seguida, chegan-
do a alcançar uma diferença de 1,1 ponto percentual (p.p.) no mês de outubro. Este fato 
pode refletir uma perda de atratividade do mercado de trabalho no ano de 2009 vis-à-vis os 
anos anteriores, visto que no meio do segundo semestre os sinais de retomada ainda eram 
tímidos. Sendo assim, é possível que não tenha ocorrido um estímulo a novas entradas de 
trabalhadores na força de trabalho neste intervalo de tempo. Esta interpretação motiva uma 
análise da evolução de alguns componentes da população em idade ativa (PIA). 

GRÁFICO 1

taxa de atividade
(Em %)

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (PME/ IBGE).

Em 2009, a PIA registrou uma média de 40,8 milhões de pessoas, entre os quais cerca 
de 23,1 milhões faziam parte da população economicamente ativa (PEA), ou inseridas 
na força de trabalho, e aproximadamente 17,7 milhões faziam parte da população não 
economicamente ativa (PNEA). Na comparação com os valores de 2008, a PIA teve um 
crescimento médio de 1,5% em 2009.  Ao decompor a evolução da PIA de acordo com a 
participação na força de trabalho, nota-se por um lado que a PNEA (gráfico 2) apresentou 
um comportamento praticamente estável ao longo de 2009, invertendo a tendência de 
queda observada na segunda metade dos anos anteriores. Por outro lado, a PEA se expande 
de forma um pouco mais intensa no primeiro semestre (1,1% contra 0,77% no segundo 
semestre). Observou-se nos anos anteriores que a elevação da taxa de atividade no segundo 
semestre era consequência de uma migração sazonal de pessoas antes inativas para a PEA, 
possivelmente buscando as vagas temporárias que normalmente se abrem por conta das 
encomendas e do aquecimento do comércio no fim de ano. No segundo semestre de 2009, 
esta migração não ocorreu na mesma intensidade, sugerindo que a grande maioria das pes-
soas que se candidataria a estas vagas não o fez ou desistiu de procurar, o que corrobora a 
hipótese de menor atratividade do mercado de trabalho neste período.
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GRÁFICO 2

População não economicamente ativa
(Em 1 mil pessoas)

Fonte: PME/ IBGE.

taxa de deSeMPreGo 
A taxa de desemprego registrou uma média de 8,1%, apresentando um patamar ligeiramente 
superior à média de 2008 (7,9%). Nota-se, no gráfico 3, que entre os meses de março e junho 
de 2009 a taxa de desemprego teve o maior distanciamento em relação ao ano anterior, che-
gando a estar 1 p.p. acima de 2008 em maio. Todavia, na segunda metade do ano, constata-se 
uma aproximação dos valores observados em 2008, a ponto de fechar dezembro com o mesmo 
valor (6,8%). Vale destacar a marca atingida em dezembro, não apenas por ser a menor da 
nova série da PME, mas também pelo fato de a taxa de participação não ter caído neste mês 
como costumava cair nos anos anteriores. Isto sinaliza que a queda no desemprego no último 
mês do ano deve ser creditada a um bom desempenho no nível de ocupação.

GRÁFICO 3
taxa de desocupação

(Em %)

Fonte: PME/ IBGE.
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Ressalte-se que em torno do comportamento agregado da taxa do desemprego analisado 
houve uma considerável disparidade regional. Entre as regiões metropolitanas cobertas pela 
PME, São Paulo e Recife apresentaram um aumento na taxa média de desemprego frente 
ao ano anterior de respectivamente 0,8 e 0,6 p.p. As demais regiões apresentaram queda nas 
taxas médias, com destaque para o Rio de Janeiro, onde se registrou uma queda de 0,7 p.p. 

A taxa de desemprego aberto apresentada pela Pesquisa de Emprego e Desemprego do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (PED/Dieese) cor-
robora, em certa medida, as conclusões tiradas com base nos dados da pesquisa do IBGE. 
Na PED a taxa de desemprego fecha dezembro em 8,7%, valor bem próximo ao alcançado 
em dezembro do ano de 2008 (8,6%). Já a média anual ficou em 10%, o que significa um 
aumento de apenas 0,4 p.p. frente à média de 2008. No aspecto regional a PED também 
registra disparidades, com Recife e Distrito Federal apresentando reduções nas médias de 
2009 na comparação com 2008, enquanto as demais regiões tiveram médias maiores, com 
destaque para São Paulo.5 

ocuPação e InForMaLIdade
O número médio de ocupados em 2009 exibiu uma ligeira elevação, 0,7%, com relação ao 
ano anterior. Na análise da sua trajetória ao longo do ano, ilustrada no gráfico 4, é possível 
notar que a curva de 2009 se manteve ligeiramente acima da de 2008 na maior parte do 
tempo. Cabe destacar o comportamento no final do ano, em particular nos últimos dois 
meses de 2009, quando este indicador aponta uma trajetória ascendente com intensidade 
que contrasta com o que se verificou para o mesmo período nos anos anteriores, confirmando 
as suspeitas a respeito da queda no desemprego neste mesmo período.

GRÁFICO 4
número médio de ocupados

(Em milhares)

Fonte: PME/ IBGE.

A análise do nível de ocupação possibilita uma desagregação dos dados de acordo 
com algumas características de postos de trabalho, tais como setor de atividade e posição 
na ocupação. Quando se trata do aspecto setorial da população ocupada, os resultados 
apontam para um desempenho nem sempre favorável quando se faz a comparação trimestre 

5. Ver o anexo estatístico.
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a trimestre de 2009 com 2008. O gráfico 5 permite vislumbrar tais variações e indica um 
grupo de atividades não expressivas no universo da PME6 (aqui chamado de setor de ou-
tras atividades) e a indústria7 como aqueles de pior evolução no ano. No caso da indústria, 
notam-se sinais de uma recuperação continuada entre o segundo e o quarto trimestre.  
O melhor desempenho pode ser atribuído às atividades ligadas à construção, intermediação 
financeira8 e administração pública,9 embora este último setor tenha registrado uma leve 
queda no quarto trimestre do ano. 

GRÁFICO 5
variação do nível de ocupação por setor de atividade (2009)
(Em %)

Fonte: PME/ IBGE.

Com relação ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do 
Trabalho e Emprego (CAGED/MTE), cabe dizer que os dados apresentaram impressões um 
pouco distintas das verificadas com base na PME. É importante frisarem-se as diferenças de 
cobertura destas duas fontes de informação.10 No gráfico 6, a análise trimestral da variação 
por setor de atividade mostra divergências consideráveis sobretudo para a indústria e para 
o comércio. Enquanto na indústria o CAGED registra uma piora considerável no quarto 
trimestre, e no comércio é registrada uma melhora monótona do emprego, na PME não se 
verificam tais movimentos. Merecem comentários os desempenhos ao longo de 2009 dos 
setores de construção e serviços, que fecham o ano com desempenhos bem superiores aos 
registrados no primeiro trimestre.

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

7. Nesse agrupamento as atividades consideradas são indústria extrativa e de transformação, e produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água.

8. Esse agrupamento comporta as atividades de intermediação financeira, atividades imobiliárias, aluguéis e serviços 
prestados às empresas.

9. Esse agrupamento inclui as atividades de administração pública, educação, saúde, serviços sociais, defesa e seguridade social.

10. Por um lado, o CAGED cobre todo o território nacional; por outro lado, esta fonte de informação lida apenas com os 
vínculos formais.
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Por fim, os dados do CAGED revelam uma variação acumulada positiva do emprego 
ao longo de 2009 em todos os setores, exceto a agropecuária. 

GRÁFICO 6
variação do nível de ocupação por setor de atividade, por trimestre (2009)
(Em milhares)

Fonte: CAGED/ MTE.

Outra desagregação da população ocupada que merece destaque é a por posição na 
ocupação, em particular a comparação das médias de 2009 com as de 2008 referentes ao 
grupo de empregados. Enquanto para o total de empregados protegidos registrou-se um 
aumento ligeiramente superior a 2% (2,3% para os empregados com carteira e 2% para os 
estatutários e militares), para os trabalhadores sem carteira registrou-se uma redução de 3%. 
Vale registrar também a queda de 20,5% no total de empregados não remunerados, ainda 
que seja um grupo não muito expressivo no universo da PME. O total de empregadores 
e de trabalhadores por conta própria registram variações bem menos significativas (-1% e 
0,5% respectivamente).

O quadro muda consideravelmente ao se analisar a evolução do emprego desses grupos 
ao longo de 2009. O gráfico 7 revela uma clara aceleração no aumento do emprego nos 
grupos sem carteira e conta própria no segundo semestre, sobretudo contra uma relativa 
estabilidade no grupo com carteira assinada (ou mesmo ligeira desaceleração). A intensidade 
da aceleração registrada para os trabalhadores por conta própria no segundo semestre chama 
atenção, e sugere que esta pode ter sido a opção de muitos dos que perderam seus empregos 
no primeiro semestre.
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GRÁFICO 7
variação anual dos ocupados por posição na ocupação
(Em %)

Fonte: PME/IBGE.

A evolução do grau de informalidade,11  fruto do contraste entre os resultados dos gru-
pos de empregados com e sem carteira, reflete os fatos positivos e negativos mencionados. 
Por um lado, o valor médio do nível de informalidade ficou em 38,4 %, que representa 
tanto uma queda de 0,8 p.p. em relação a 2008 quanto a menor média anual desde 2003. 
Por outro lado, o gráfico 8 revela uma tendência de aumento deste indicador, sobretudo 
no segundo semestre. 

GRÁFICO 8
evolução do grau de informalidade 

(Em %)

Fonte: PME/ IBGE.

11. O grau de informalidade utilizado é definido como a razão entre trabalhadores sem carteira, por conta própria e não 
remunerados sobre o total de ocupados.
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rendIMento e MaSSa SaLarIaL

O rendimento médio real habitualmente recebido registrou um ganho médio de 3,2% em 
2009 comparado a 2008. Este movimento pode ser atribuído, em maior parte, à evolução 
dos rendimentos dos empregados do setor público e do segmento sem carteira assinada no 
setor privado, que registraram aumentos de 5,3% e 5% respectivamente. As demais categorias 
de posição na ocupação também registraram ganhos na comparação de médias anuais dos 
respectivos rendimentos, porém de magnitudes mais modestas.12

É possível aferir pelo gráfico 9 que o rendimento real permaneceu em um patamar 
superior ao de 2008 durante todos os meses do ano. Os maiores valores registrados localizam-
se no primeiro trimestre, apresentando queda significativa no trimestre posterior. Além 
disso, é interessante notar que a distância entre os valores de 2009 e 2008 se reduz nos dois 
últimos trimestres, atingindo uma distância de apenas 0,7% em dezembro frente ao mesmo 
período do ano anterior.

GRÁFICO 9 
rendimento real habitualmente recebido 
(Em R$ de dezembro de 2009)

Fonte: PME/ IBGE. 

No gráfico 10, verifica-se o comportamento da variação trimestral de cada posição 
na ocupação. Nota-se que o fraco desempenho no final do ano se deve ao comportamento 
registrado para os segmentos de trabalhadores por conta própria e com carteira assinada. 
Além disso, é possível perceber que o bom desempenho alcançado na média de 2009 para 
o segmento sem carteira assinada está limitado ao primeiro trimestre.

12. Os trabalhadores com carteira de trabalho assinada apresentaram variação positiva de 2,3%, e os por conta própria, 3,3% %.
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GRÁFICO 10
variação trimestral do rendimento real habitualmente recebido pelas pessoas ocupadas 
(2009/2008)
(Em %)

Fonte: PME/ IBGE.

Por fim, a variação da média anual da massa salarial, entre 2008 e 2009, foi de 3,9%. 
Era de se esperar um valor positivo, haja vista que tanto os rendimentos médios quanto o 
número de pessoas ocupadas subiram em 2009. A evolução da massa salarial é ilustrada 
no gráfico 11, no qual se podem observar padrões distintos ao longo do ano. Enquanto no 
primeiro semestre há uma nítida tendência de queda neste indicador, no segundo semestre 
esta tendência é revertida, de forma que o ritmo de crescimento passa a ser bem semelhante 
ao experimentado no mesmo período de 2008. Este fato reforça a sensação comentada na 
introdução de que os sinais de recuperação da crise parecem estar se consolidando.

Tomando o conjunto dos indicadores analisados, percebe-se que o desemprego caiu 
no segundo semestre devido à combinação entre queda da taxa de atividade e aumento do 
emprego sem carteira e dos trabalhadores por conta própria. Uma possível explicação para 
este quadro seria que o primeiro fator decorreria da perda de atratividade do mercado de 
trabalho, enquanto o segundo seria consequência da busca de colocação no mercado de tra-
balho por parte de pessoas que ficaram desempregadas no primeiro semestre, e que estariam 
se reinserindo em setores onde predominam ocupações mais precárias (construção, serviços 
domésticos). Esta hipótese também explicaria a queda nos rendimentos médios. Assim, se 
os indicadores apontam sem dúvida uma recuperação no segundo semestre de 2009, alguns 
efeitos da crise ainda se faziam sentir.

Lembrando que uma série de medidas foram tomadas em 2009 para reaquecer o mercado 
interno, tais como expansão da oferta interna de crédito, manutenção dos investimentos em 
infraestrutura e estímulo ao consumo via redução de impostos, pode-se projetar um cenário 
positivo para o mercado de trabalho em 2010, em que o reaquecimento da atividade econô-
mica implique retomada da geração de empregos com carteira e da elevação dos rendimentos.
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GRÁFICO 11

Média trimestral da massa salarial
(Em milhares de R$ de dezembro de 2009)

Fonte: PME/ IBGE.


