
 

 

MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO - RESUMO DOS DADOS 

PNAD/IBGE - TRIMESTRE TERMINADO EM MAIO DE 20221 

(Dados divulgados em 30/06/2022) 

 

O Brasil registrou 172,9 milhões de pessoas com 14 anos ou mais no trimestre terminado em maio 
de 2022, distribuídas em: 

108,1 milhões na força de trabalho (+4,6%) - todos e todas que estão trabalhando + quem está 
procurando um emprego. 

64,8 milhões fora da força de trabalho (-4,7%) - todos e todas que não trabalham porque não 
precisam, ou porque estudam, ou porque são aposentados e aposentadas, ou porque não tem 
condições para procurar um novo emprego. 

 

Os dados mostram que aquelas pessoas que saíram da força de trabalho durante a fase aguda da 
pandemia, pela impossibilidade de sequer poder procurar uma nova oportunidade, retornaram. 
Mas como veremos à frente, em um mercado de trabalho ainda mais precário. 

Força de trabalho   

As 108,1 milhões de pessoas na força de trabalho estão distribuídas em 10,6 milhões de 
desocupadas e 97,5 milhões de ocupadas (1+2):  

Os 10,6 milhões de desocupados (redução de 30,2% no total de desempregados em um 
ano) representam uma taxa de desocupação de 9,8%. 

 Importante lembrar que mesmo com uma taxa de desemprego em queda, estamos falando 
de um universo de 10,6 milhões de pessoas sem emprego. Parte significativa de (1) 
informais/sem carteira que não tiveram acesso ao seguro desemprego e (2) pessoas em 
desemprego de longa duração (procurando emprego há mais de 2 anos - mesmo que 
sejam formais, já acabou a cobertura do seguro desemprego).  

Não temos políticas adequadas de proteção aos desempregados e desempregadas nem de 
intermediação da mão de obra pública. 

Esse cenário reforça a busca por qualquer tipo de ocupação, particularmente a chamada 
“viração”, que gere algum tipo de renda para a sobrevivência dos trabalhadores, 
trabalhadoras e suas famílias.  

Desse modo, temos ainda 6,6 milhões de pessoas encontram-se na categoria de 
subocupados por insuficiência se horas (6,8% do total de ocupados), ou seja, pessoas 
que trabalham menos de 40 horas semanais e gostariam de trabalhar mais horas, em 
especial, para aumentar a sua remuneração - não são desempregados mas precisam de 
mais horas de trabalho ou de um outro emprego porque o atual não dá conta das 
necessidades do orçamento familiar. Dentre esses, estão aqueles trabalhadores que 
fazem um “bico” para sobreviver até que encontrem uma nova oportunidade que 
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garanta condições de trabalho e salário dignos. Vale destacar que parte significativa dos 
subocupados estavam desempregados no período anterior2. 

E ainda temos 4,3 milhões de pessoas no desalento, que deixaram de procurar emprego 
(por isso não entram nas estatísticas de desemprego, são considerados “fora da força de 
trabalho”) porque não tem condições financeiros de empreender uma busca por uma 
nova oportunidade ou porque as oportunidades que aparecem são muito ruins e 
precárias, o tristemente famoso “pagar para trabalhar”. Esse contingente poderia 
desparecer se tivéssemos políticas públicas de emprego atuando para proteger os 
desempregados e ajudá-los à procura de uma nova ocupação. 

 

2 ) Entre quem está trabalhando, as pessoas Ocupadas, temos 97,5 milhões (10,6%). Ou 
seja, as pessoas voltaram para o mercado de trabalho e estão conseguindo uma ocupação, 
ainda que precária.  

No entanto, o número de pessoas na informalidade cresceu de 36,9 milhões para 41,7 
milhões de pessoas em um ano. Isso representa 41,7% do total de pessoas 
ocupadas/trabalhando - ou seja, a cada 10 pessoas, cerca de 4 estão na informalidade.  

Uma outra comparação: das 9,4 milhões de ocupações a mais em 1 ano (saiu de 88,2 
milhões para 97,5 milhões), quase 5 milhões foram ocupações informais, sem direitos 
trabalhistas, previdenciários e sindicais. 

O rendimento de quem está trabalhando caiu, em média, de R$ 2.817,00 para R$ 2.613,00 (-
7,2%). Isso ocorre porque os novos empregos gerados tem remunerações menores. 
Soma-se a essa queda das remunerações, a redução do poder de compra em uma 
conjuntura com inflação em alta. 

 

Subutilização da força de trabalho 

É uma medida que agrupa as situações precárias no mercado de trabalho: pessoas 
Desempregadas, mais as pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas, mais as 
pessoa na força de trabalho potencial (entre essas, as desalentadas). 

Esse universo soma 25,4 milhões de pessoas sem emprego ou com um trabalho muito precário. 

Apesar da queda de -23,8% no último ano, ainda é um número muito grande: cerca 1 a cada 4 
trabalhadores e trabalhadoras se encontram nesse grupo.  

 

Em resumo 

Sem um projeto de retomada do crescimento com justiça social e direitos; sem políticas públicas 
adequadas de proteção ao desempregado, até que esse encontre uma nova oportunidade de 
trabalho com direitos; sem a intermediação de mão de obra pública que ofereça oportunidades de 
trabalho dignas; sem ações que retomem a geração de empregos de qualidade; não é possível 
garantir trabalhos de qualidade e proteção aos trabalhadores e trabalhadoras Desse modo, a 
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retomada do mercado de trabalho pós a fase aguda da pandemia ocorre em bases ainda piores do 
que a registrada pré-pandemia, que já não era nenhuma maravilha. 

 


