
ANÁLISE DO MERCADO DE TRABALHO

1 INTRODUÇÃO
Esta análise tem por finalidade a apresentação de um panorama conjuntural do mercado 
de trabalho brasileiro no terceiro trimestre (julho a setembro) de 2011, com base nos dados 
da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).1 A evolução dos principais indicadores de desempenho do mercado de trabalho 
será interpretada à luz dos resultados obtidos nos anos anteriores, em especial, no terceiro 
trimestre de 2010, com o propósito de minimizar interferências de ordem sazonal. A fim 
de balizar os resultados sobre a performance do mercado de trabalho, a análise tem início 
com um breve panorama do ambiente macroeconômico atual.2 No que diz respeito ao nível 
de atividade, os indicadores apontam uma desaceleração do crescimento da economia. No 
terceiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) apresentou uma queda de 4,2% 
a 3,1% em relação ao mesmo período de 2010. Tal taxa representa uma redução pelo quinto 
trimestre consecutivo na comparação em relação ao mesmo período do ano anterior. No 
que diz respeito à produção industrial, o mês de setembro deste ano mostrou uma variação 
percentual de –1,6% em relação ao mesmo mês do ano de 2010. Em relação à trajetória 
de preços, a inflação mensal, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), de setembro (contra agosto) foi de 0,53%. Essa taxa ultrapassou um pouco as ex-
pectativas do mercado, e contribuiu para uma alta de 7,31% no acumulado dos 12 meses 
terminados em setembro.

A discussão das próximas seções mostrará que uma parte dos indicadores do mercado 
de trabalho metropolitano vem acompanhando esta desaceleração no cenário macroeconô-
mico, como parece ser o caso do rendimento médio real do trabalhador e da massa salarial. 
Em linhas gerais, a análise do emprego nas áreas metropolitanas, no terceiro trimestre do 
ano, revela que o mercado de trabalho brasileiro mostra menor grau de dinamismo do que 
aquele observado no terceiro trimestre de 2010. Os principais indicadores serão analisados 
em detalhes a seguir.

1. Além da PME, serão utilizados dados de pesquisas domiciliares do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
(Seade); e, ainda, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – 
este último com um registro administrativo nacional do emprego formal.

2. Esse panorama macroeconômico está fundamentado pelos números disponíveis de Carta de Conjuntura do Ipea de 
outubro, n. 14 <http://www.ipea.gov.br/> e sinopse macroeconômica do Ipeadata <http://ipeadata.ipea.gov.br/>.
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GRÁFICO 1

Taxa de participação
(Em %)

Fonte: PME/IBGE.

2 TAXA DE ATIVIDADE E DESOCUPAÇÃO
O gráfico 1 ilustra a evolução da taxa de atividade ao longo dos anos de 2008 a 2011.3 É 
possível notar que a evolução deste indicador em 2011 seguiu uma tendência bem semelhante 
àquela apresentada em 2010, mas flutuando menos em 2011. A partir de julho de 2011, 
nota-se um retorno à tendência de crescimento apresentada no primeiro semestre do ano, 
atingindo 57,4% em setembro. Esse patamar pode ser considerado bem alto em relação à 
evolução dos últimos anos. Por exemplo, é maior do que aqueles registrados para os meses 
de setembro de 2009 e de 2010 e igual ao registrado para setembro de 2008, que foi um 
momento de pico no que diz respeito a uso de fatores produtivos na economia brasileira.

3. A taxa de atividade ou participação é obtida pela divisão entre a população economicamente ativa (PEA) e a população 
em idade ativa (PIA).

4. Os dados estão disponíveis no anexo estatístico.

No que tange a uma análise desagregada, por dados regionais, notam-se variações 
negativas entre os meses de agosto e setembro do ano de 2011 nas taxas de atividades das 
regiões de Recife – 0,6 ponto percentual (p.p.) –, São Paulo (0,1 p.p.) e Porto Alegre (0,2 
p.p.). No mesmo período, apresentaram variações positivas as regiões metropolitanas (RMs) 
de Salvador (0,5 p.p.), Belo Horizonte (0,2 p.p.) e Rio de Janeiro (0,5 p.p.).

Quando a taxa de atividade é desagregada segundo características demográficas da 
força de trabalho, nota-se uma tendência de manutenção das taxas tanto na análise por 
sexo quanto na análise por grau de instrução. Entretanto, dentro da análise por faixa etária, 
ganha destaque o aumento de 1,3 p.p. da participação média dos jovens entre 15 e 17 anos, 
quando comparado ao mesmo período do ano passado.4

Com relação ao desemprego, o gráfico 2 apresenta a evolução da respectiva taxa nos 
últimos quatro anos para o agregado das seis RMs analisadas. A taxa de desemprego no 
terceiro trimestre de 2011 ficou estável em 6,0%. Esse resultado deve ser analisado à luz de 
duas interpretações. Por um lado, a elevação registrada na taxa de participação no terceiro 
trimestre de 2011 tende a pressionar para cima a taxa de desemprego. Sob esse prisma, a 
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estabilidade do desemprego eventualmente pode ser apontada como um resultado positivo. 
Por outro lado, a estabilidade mencionada anteriormente contrasta com a tendência de queda 
registrada no terceiro trimestre de 2010, quando a participação também apresentava uma 
tendência de elevação. Sendo assim, a estabilidade do desemprego no terceiro trimestre de 
2011 estaria sinalizando um menor grau de dinamismo do mercado de trabalho em 2011.

Na comparação da taxa de desemprego entre as RMs no terceiro trimestre de 2011 e 
2010, apenas a RM de Porto Alegre apresentou alta.5 Recife e Salvador merecem destaque 
por apresentarem as maiores quedas (2,8 p.p. e 2,2 p.p., respectivamente). Há também uma 
evolução favorável da taxa de desemprego para todos os segmentos nos demais recortes como 
faixas etárias, gênero, grau de instrução e posição na família.6

Em linhas gerais, as taxas de desemprego aberto apuradas pela PED/Dieese apontam 
uma queda no desemprego aberto para todas as RMs do período de janeiro a setembro de 
2011 em relação ao mesmo período do ano anterior.7

3 OCUPAÇÃO E INFORMALIDADE
Quando se observa a evolução temporal da população ocupada, nota-se uma tendência 
de alta durante o terceiro semestre de 2011, atingindo em setembro a marca de 22,65 
mil ocupados. Apesar da tendência de alta, é possível notar pelo gráfico 3 uma redução de 
ritmo no crescimento da população ocupada. O valor registrado para setembro representa 
um crescimento de 1,65% quando comparada ao mesmo mês do ano anterior. Porém, essa 
diferença esteve sempre acima de 2% nos demais meses.

5. Na comparação da média semestral de 2011 com 2010, as regiões apresentaram os seguintes resultados: Recife, –1,7 
p.p.; Salvador e São Paulo, –1,2 p.p.; Rio de Janeiro, –0,8 p.p.; Belo Horizonte, –0,7 p.p.; e Porto Alegre, –0,4 p.p.

6. Ver anexo estatístico.

7. Ver anexo estatístico.

Fonte: PME/IBGE.

GRÁFICO 2

Taxa de desocupação
(Em %)
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Na análise dos dados desagregados por RMs, todos apresentaram uma variação positiva 
da média trimestral em comparação ao mesmo período do ano passado. Recebe destaque a 
RM de Recife, que apresentou um crescimento de 3,08%, seguida pela RM de Belo Horizonte, 
com um crescimento de 2,48%.8

É possível também fazer uma análise do nível de ocupação baseada em algumas ca-
racterísticas do posto de trabalho, tais como setor de atividade e posição na ocupação. O 
aspecto setorial aponta um desempenho favorável na comparação entre os trimestres nos 
anos de 2011 e 2010, com destaque para o crescimento dos grupos Construção (6,41%) 
e Intermediação financeira (5,75%). Os únicos setores a apresentarem queda no nível de 
ocupação foram Serviços domésticos (–2,63%) e Outras atividades9 (–9,65%).10

Nos dados do CAGED, podemos destacar que foram gerados em média 180.029 postos 
por mês em todo o território nacional no terceiro trimestre deste ano.11 De forma semelhante 
à PME, o CAGED apresenta uma heterogeneidade no crescimento numa análise entre os 
setores de atividade, o que pode ser atestado pelo gráfico 4. Destacam-se como criadores de 
postos de trabalho os setores de Serviços, Indústria e Comércio com as respectivas 77.378, 
41.931 e 38.416 médias mensais de criações para este trimestre. Como destaque negativo 
no CAGED aparece a Agropecuária, com uma média mensal de destruição de 8.908 postos 
de trabalho no terceiro trimestre de 2011.12

Fonte: PME/IBGE.

8. Crescimento entre os anos 2011 e 2010 das demais RMs pesquisadas: Salvador, 1,84%; Rio de Janeiro, 1,93%; São 
Paulo, 1,78%; e Porto Alegre, 1,65%.

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

10. Completam: Indústria, 0,77%; Comércio, 2,12%; Administração pública, 0,35%; e Outros serviços, 1,57%.

11. Não é possível calcular taxas de crescimento da população ocupada com base nos dados do CAGED, visto que essa 
fonte carece da informação sobre o estoque de empregados.

12. Este movimento não pode ser percebido na PME pelo fato de o setor estar incluso na categoria Outras atividades, 
misturado com atividades mal especificadas, entre outras.

GRÁFICO 3

População  ocupada
(Em mil pessoas)

19.800

20.300

20.800

21.300

21.800

22.300

22.800

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

2008 2009 2010 2011

Análise.indd   12 11/11/2011   3:54:30 PM



mercado de trabalho | 49 | nov. 2011 13ipea

Observando a PME no âmbito da distribuição da população ocupada por posição na 
ocupação é possível dizer que a população empregada com carteira de trabalho assinada teve 
crescimento de 6,5% em 2011 com relação ao mesmo trimestre de 2010, o que equivale, 
em valores absolutos, a aproximadamente 732 mil novos contratos com carteira assinada, 
em média, por mês. Os militares e estatutários tiveram acréscimo de 2%. Cabe destacar, 
apesar da baixa representatividade, a tendência acentuada de queda dos não remunerados, 
com uma redução aproximada de 15,5%.

Quando a análise se dá pela posição de ocupação dentro do total da população empre-
gada, nota-se uma redução no grau de informalidade. A participação dos empregados com 
carteira assinada, entre os ocupados, chegou a 53,2% em setembro, o maior valor do ano, 
enquanto a dos empregados sem carteira caiu para 16,5% no mesmo mês, a menor taxa 
registrada em 2011. Além disso, também há uma redução na participação dos trabalhadores 
por conta própria em 0,6 p.p. comparada à do mesmo trimestre do ano anterior, o que 
nos permite afirmar que há uma continuidade no movimento de formalização do emprego 
registrado nos últimos anos. Esse fato pode ser constatado no gráfico 5.

GRÁFICO 4

Saldo por setor de atividade
(Média mensal do terceiro trimestre)

Fonte: CAGED/MTE.

GRÁFICO 5 

Evolução do grau de informalidade 
(Em %)

Fonte: PME/IBGE.
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4 RENDIMENTO E MASSA SALARIAL
No terceiro trimestre de 2011, o rendimento médio real habitualmente recebido nas seis 
RMs analisadas na PME ficou em torno de R$ 1.624,5, em valores de setembro de 2011. 
A evolução mensal deste indicador nos últimos anos pode ser observada no gráfico 6. Nele, 
constata-se que, até o mês de agosto, o rendimento encontrava-se em patamares superiores 
aos anos anteriores; neste mês, o rendimento médio real alcançou R$ 1.637,3, maior valor 
encontrado até o mês de setembro de 2011. Ainda é possível verificar uma queda do ren-
dimento de 1,81% entre agosto e setembro deste ano. Ainda que não se possa descartar a 
hipótese de que essa queda seja fruto de oscilações de cunho amostral, o movimento chama 
a nossa atenção por dois motivos. Em primeiro lugar porque não há registro de queda, no 
mesmo período de análise, nos anos anteriores. Em segundo lugar, porque, a julgar pelo 
comportamento da informalidade, a queda no rendimento médio não parece estar refle-
tindo uma mudança de composição da população ocupada em prol de trabalhadores com 
remunerações mais baixas que a média.

GRÁFICO 6 

Rendimento médio real habitual
(Em R$)

Fonte: PME/IBGE.

No plano regional, com exceção de Salvador, todas as RMs analisadas registraram uma 
redução nos rendimentos reais médios, com destaque para Recife, Rio de Janeiro e Salvador, 
que apresentaram variações negativas de 5,3%, 3,2% e 3,2%, entre agosto e setembro de 2011, 
respectivamente. Salvador apresentou uma taxa de crescimento de 1,5% no mesmo período.

A elevação anual dos rendimentos também foi registrada para todos os grupos por 
posição na ocupação. Vale observar que entre os meses de janeiro e agosto de 2011, em 
comparação com o mesmo período de 2010, os rendimentos dos trabalhadores por conta 
própria cresceram 4,9%, os do setor público cresceram 3,6% e os dos trabalhadores do 
setor privado, 3,0%. Desagregação dos rendimentos deste último grupo mostra que os 
trabalhadores sem carteira assinada tiveram um aumento de 8,5%, bem superior à variação 
de 1,5% dos empregados com carteira assinada.
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A combinação dessa evolução no rendimento médio com o desempenho estável re-
portado para o nível de ocupação se reflete na massa salarial. O gráfico 7 mostra a evolução 
mensal deste indicador para os últimos anos. Nota-se que esta taxa sofreu uma queda em 
setembro deste ano. Este comportamento é explicado basicamente pela queda em 1,8 dos 
rendimentos nesse mesmo mês; já a trajetória do número de ocupados permaneceu relati-
vamente estável. A variação da média de janeiro a setembro entre 2010 e 2011 foi de 5,6%.

Salvo a taxa de informalidade, os demais indicadores analisados apontam para uma pos-
sível perda de dinamismo do mercado de trabalho brasileiro no terceiro trimestre de 2011. O 
total de ocupados e a taxa de desemprego não registraram quedas, mas uma evolução aquém 
da que vinham apresentando. Já o rendimento médio e a massa salarial registram queda no 
último mês analisado. O prognóstico para o próximo trimestre é dúbio, uma vez que por 
um lado os índices mais recentes do nível de atividade apontam para uma desaceleração do 
crescimento da economia brasileira, mas por outro lado os fortes efeitos sazonais de fim de 
ano tendem a atuar de forma positiva nos indicadores do mercado de trabalho.

GRÁFICO 7 

Massa salarial
(Em milhares)

Fonte: PME/IBGE.
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