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RESUMO 

A crise econômica que atingiu o Brasil a partir de 2014 tornou-se objeto de ampla discussão na 

sociedade brasileiro devido a seu efeito devastador no mercado de trabalho. Em apenas três 

anos (2014-2017) a taxa de desemprego no Brasil voltou a um patamar do qual havia levado 11 

anos para se afastar (2003-2014). Levando em consideração a crescente relevância deste tema 

e a sua atualidade – o que leva a um número não tão amplos de estudos similiares – objetivou-

se dar um diagnósito profundo das alterações na composição do emprego brasileiro diante do 

cenário de crise. Para tanto, além de uma revisão de literatura, que revelou o sentido do trabalho 

ao longo da história econômica e a sua relação com o desempenho econômico, junto a algumas 

alterações recentes na composição do emprego brasileiro, buscou-se apresentar os efeitos da 

crise econômica brasileira no mercado de trabalho entre 2013-2018. Nesse sentido, apresentou-

se a relação entre o desempenho econômico e a taxa de desemprego no Brasil no período de 

2012-2018, através de dados, respectivamente, do SCN e da PNADC, ambos do IBGE, para, a 

partir disso, desagregar as informações referentes a composição do emprego. Nesta análise 

específica, trabalhou-se, temporalmente, com dados do quarto trimestre de 2013 ao mesmo 

período em 2018. Notou-se que a recessão levou a uma brusca elevação não só na taxa de 

desemprego, como também no indíce de subutilização, que atingiu, no último trimestre de 2018, 

cerca de 1 a cada 4 integrantes da PEA. Além disso, verificou-se, entre o último trimestre de 

2013 ao mesmo período em 2018: uma queda considerável (cerca de -6 p.p.) na participação 

dos empregos com carteira assinada, classificados, de maneira geral, como mais seguros e de 

maior remuneração; uma queda na participação dos setores primário (-2,1 p.p.) e secundário (-

2,9 p.p.), frente ao aumento do terciário (+5,0 p.p.); no aspecto regional, o Nordeste foi o 

detentor da maior taxa de desocupação e os cinco estados com a maior taxa concentraram-se, 

tanto no último quarto de 2013 como no mesmo período em 2018, no Nordeste e no Norte; já 

Sul e Centro-Oeste apresentaram as menores taxas de desemprego e os cinco estados de 

menores taxas em ambos os períodos; e, por fim, destaca-se o grande crescimento do 

desemprego entre os mais jovens, atingindo, em 2018, mais de 40% da PEA para a classe de 14 

a 17 anos e cerca de 25% entre 18 a 24. Tais números, aliados a outros resultados encontrados, 

buscam trazer a base necessária a agentes públicos e órgãos responsáveis para que as medidas 

a serem tomadas, na busca pela retomada dos empregos, tenham o direcionamento correto. 

 

Palavras-chave: Crescimento econômico. Mercado de trabalho. Taxa de desemprego. Lei de 

Okun.  



 

 

ABSTRACT 

The economic crisis that struck Brazil from 2014 onwards became the topic of ample discussion 

among the Brazilian society due to its devastating effect on the labor market. In merely three 

years (2014-2017), the unemployment rate in Brazil returned to a baseline level which it had 

taken 11 years to overcome (2003-2014). Taking into consideration the growing relevance of 

this topic and its currentness – which results in a not so ample number of similar studies – it 

was aimed to provide an in-depth diagnostic of the changes in the employment composition in 

Brazil in the face of the crisis scenario. Therefore, apart from a literature revision, which 

revealed the meaning of labor throughout economic history and its relation to the economic 

performance, along with some recent changes in the Brazilian employment composition, it was 

sought to present the effects of the economic crisis on the labor market between 2013-2018. In 

this regard, it was presented a relation between the economic performance and the 

unemployment rate in Brazil from 2012 to 2018, by means of data, respectively, from SCN and 

PNADC, both from IBGE, so as to disaggregate the information relating to the employment 

composition. This specific analysis was temporarily based on data from the fourth trimester of 

2013 until its correspondent period in 2018. It was noticed that the recession led to a brusque 

increase not only in the unemployment rate, but also in the underutilization rate, which reached, 

in the last trimester of 2018, nearly 1 out of 4 members of PEA. Furthermore, it was noticed, 

between the last trimester of 2013 until the same period in 2018: a considerable decrease (nearly 

-6 p.p.) in the participation of jobs with employment record book, classified, generally, as more 

steady and more profitable; a decrease in the participation of the primary sectors (-2,1 p.p.) and 

secondary (-2,9 p.p.), in the face of the increase of the tertiary (+5,0 p.p.); On a regional aspect, 

the Northeast held the highest unemployment rate and the five states with the highest rates 

concentrated, in the last quarter of 2013, as well as in its correspondent period in 2018, in the 

Northeast and in the North. The South and the Midwest held the lowest unemployment rates 

and the five states with the lowest rates in both periods; and, finally, the unemployment growth 

amongst the youth stands out, reaching, in 2018, over 40% of the PEA with ages ranging from 

14 to 17 and nearly 25% between 18 and 24. Such numbers, combined with other findings, seek 

to the establish the necessary grounding for public agents and  responsible agencies so that the 

measures to be taken, aiming at restoring the employment rates, can have the proper targeting. 

 

Keywords: Economic Growth. Labor market. Unemployment rate. Okun’s Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta a proposta deste estudo. Para isso, inicialmente expõe-se o tema 

abordado e sua relevância. Em seguida, aponta-se a questão de pesquisa e os objetivos deste 

trabalho. Na sequência, introduz-se os aspectos metodológicos, para, por fim, apresentar-se a 

estrutura completa desta obra. 

  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

O mercado de trabalho é um tema amplamente discutido nos manuais, nas disciplinas e 

em debates relacionados à Macroeconomia. Estudos são frequentemente realizados, teorias 

antigas são volta e meia revisadas e novas teorias formuladas. Análises específicas são 

realizadas em diferentes momentos e espaços à luz de estudos já consolidados.  

No Brasil este tema tem ganhado amplo destaque no período recente: a taxa de 

desemprego, que vinha decrescendo desde o início dos anos 2000 voltou a crescer 

demasiadamente. Em apenas três anos (2014-2017) a taxa de desemprego nacional voltou ao 

patamar do início dos anos 2000.  

Conforme a Pesquisa Mensal do Emprego (PME), divulgada pelo Instituo Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), cuja metodologia mais atual vigorou entre 2002 e 2016, a taxa 

de desemprego no Brasil, em 2003, atingiu seu ápice1 - 12,3%, seguindo, a partir deste ano, 

uma tendência decrescente até 2014, quando alcançou 4,8%. Tal metodologia foi inviabilizada, 

considerando-se atualmente a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNADC) como a taxa de desemprego oficial. Ambas as metodologias divergem um pouco nos 

resultados2, porém as tendências são claras: nesta nova metodologia (PNADC), iniciada em 

2012, a taxa de desemprego no Brasil também atingiu seu ponto mínimo em 2014 (nesse caso, 

6,8%), elevando-se para 12,7% em 2017.  

Percebe-se, a partir dessas informações, que a taxa de desemprego levou 11 anos para 

decrescer 7,5 p.p. (levando em conta a metodologia da PME – em torno de -0,7 p.p. ao ano) e 

apenas três anos para crescer cerca de 6,0 p.p. (pela metodologia PNADC – em torno de +2,0 

p.p. ao ano). Quando se analisa a taxa de desemprego em si, sem levar em conta as diferentes 

 

1 Considerando-se dados anuais. 
2 Detalhes serão expostos no capítulo 3. 
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metodologias, vê-se que, em apenas três anos, a partir de 2014, retornou-se aos patamares de 

2003 (12,3%, segundo a PME, em 2003 e 12,7% em 2017, conforme PNADC). 

A repercussão desse resultado tornou-se ponto primordial em debates econômicos, cujos 

principais objetivos eram apontar causas e soluções para este problema. Isso mostrou-se 

evidente na corrida presidencial brasileira de 2018, onde o tema predominou nos momentos de 

debate entre os candidatos (MATOSO; GARCIA; SALOMÃO, 2018; BORGES; OLIVEIRA; 

COLETTA, 2018; CARDOSO, 2018), evidenciando a grande relevância do tema perante a 

sociedade brasileira e sua ânsia por melhoras nessa situação. 

Dessa forma, realizar-se-á uma investigação aos trabalhos, teorias e notícias a respeito 

deste tema, assim como às bases de dados oficiais disponíveis, para diagnosticar os efeitos da 

crise econômica que assolou o Brasil a partir de 2014 no mercado de trabalho. A taxa de 

desemprego aumentou assustadoramente e, por se tratar de um acontecimento recente, não há 

estudos profundos para este caso. POCHMANN (2018) realizou um ensaio sobre o tema ao 

apresentar a evolução dos dados da PNADC de 2014 a 2017 e, em alguns casos, a 2018. Este 

estudo tem como objetivo dar continuidade a POCHMANN (2018), ao expor uma análise mais 

detalhada, com dados mais recentes e uma revisão bibliográfica mais profunda acerca do tema. 

O resultado encontrado apontará o caminho a agentes governamentais e órgãos públicos para 

direcionar medidas em prol de uma melhora no atual cenário.  

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA E OBJETIVOS 

 

A seguir, expõe-se a questão de pesquisa deste trabalho, seguida de seus objetivos, geral 

e específicos. 

 

1.2.1 Questão de pesquisa 

 

 A crise econômica que atingiu o Brasil a partir de 2014 causou efeitos devastadores no 

mercado de trabalho. Milhares de brasileiros perderam seus empregos, recorrendo muitas vezes 

ao setor informal e ao trabalho por conta própria na busca pela sobrevivência. Sabe-se que, de 

maneira geral, milhões de brasileiros foram afetados mediante análise da evolução da taxa de 

desemprego. Todavia, é necessário um estudo detalhado dos dados para perceber quais de fato 

foram os setores, regiões e classes de trabalhadores mais afetados, para assim encontrar 

soluções concretas para tal problema. Diante dessa situação, procurar-se-á expor nesse trabalho: 
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Quais os efeitos da crise econômica brasileira desencadeada a partir de 2014 no mercado 

de trabalho? 

 

1.2.2 Objetivo geral 

 

 Com base na problemática apresentada, formula-se então o objetivo geral deste estudo, 

a saber: 

Apresentar os impactos da crise econômica brasileira desencadeada a partir de 2014 no 

mercado de trabalho. 

 

1.2.3 Objetivos específicos 

  

 Para alcançar o objetivo geral, elabora-se determinadas etapas, classificadas como os 

objetivos específicos deste trabalho. São eles: 

• Apresentar uma revisão bibliográfica a respeito do trabalho na sociedade, da sua relação 

com o crescimento econômico e de alterações recentes no mercado de trabalho 

brasileiro. 

• Analisar o desempenho recente da taxa de desemprego no Brasil;  

• Expor a evolução da taxa de crescimento do PIB a da taxa de desemprego no período 

de 2012-2018 e discutir a possível relação entre as variáveis, levantando as causas para 

o desempenho econômico; 

• Revelar as mudanças na composição do emprego brasileiro no período de crise e sugerir 

estudos específicos e/ou direcionamento para políticas públicas. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa, quanto a seu objetivo geral, classifica-se como descritiva, pois têm 

como intuito a descrição do fenômeno ocorrido com o mercado de trabalho nacional a partir da 

recente crise que atingiu o país. 

 A pesquisa descritiva é aquela que: 

têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. São 

inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta 
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de dados, tais como o questionário e observação sistemática. (GIL, p. 42, 2002).

  

Também é possível afirmar que a pesquisa se classifica como bibliográfica, haja vista a 

revisão de literatura sobre o tema abordado e quantitativa, já que a descrição do fenômeno 

observado dar-se-á mediante a análise do impacto da crise econômica no mercado de trabalho 

brasileiro por meio da evolução dos dados no período analisado. A literatura que fundamentará 

o trabalho será abrangente: livros manuais de macroeconomia, além de artigos científicos, notas 

técnicas e notícias relacionadas fornecerão a base necessária ao estudo.  

 Os dados utilizados para análise serão secundários e advindos de fontes oficiais 

derivadas do IBGE: o que for relativo ao mercado de trabalho será proveniente da PME e da 

PNADC, enquanto dados referentes a evolução no Produto Interno Bruto (PIB) terão como 

fonte o Sistema de Contas Nacionais (SCN). O período central de análise será do último 

trimestre de 2013 (com o intuito de trabalhar com um período onde, através de dados do PIB, 

considera-se que a crise ainda não havia atingido o país) ao mesmo período em 2018 (último 

ano no qual dados do quarto trimestre estão disponíveis – utilizou-se o mesmo trimestre em 

ambos os anos a fim de evitar distorções nos resultados em virtude da sazonalidade entre as 

diferentes épocas do ano). Por vezes, serão utilizados dados de anos anteriores, porém somente 

a caráter de comparação com o período atual.  

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

  

 Este trabalho é composto de 5 capítulos. Esta introdução abarca a contextualização e 

relevância do trabalho, seguida da questão de pesquisa, dos objetivos, além da metodologia e 

desta presente estrutura. O segundo capítulo traz a revisão de literatura deste estudo, onde 

apresenta-se inicialmente uma evolução histórica do conceito de trabalho dentro da ciência 

econômica, seguida de uma exposição da Lei de Okun – como a primeira teoria a relacionar de 

maneira quantitativa o desempenho econômico e a taxa de desemprego – e suas aplicações ao 

Brasil, para, por fim, exibir-se as recentes modificações no mercado de trabalho brasileiro. O 

terceiro capítulo apresenta a taxa de desemprego no Brasil: conceito, metodologia e 

desempenho recente. A análise empírica dos efeitos da crise econômica nacional a partir de 

2014 no mercado de trabalho será apresentada no capítulo 4, através da evolução dos dados do 

SCN e da PNADC. Por fim, no quinto capítulo são apresentadas as considerações finais deste 

estudo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo está composto por três partes: a primeira revela a perspectiva do trabalho 

sob diferentes pontos de vista, espaços e tempos dentro da ciência econômica; em seguida, 

introduz-se a Lei de Okun – primeiro estudo que buscou revelar um impacto quantitativo de 

uma alteração do desempenho econômico na taxa de desemprego; finalmente, a terceira parte 

procura demonstrar algumas alterações recentes no mercado de trabalho brasileiro frente a 

choques na economia.  

 

2.1 DO TRABALHO AO MERCADO DE TRABALHO: UMA BREVE ANÁLISE DA 

EVOLUÇÃO DO SENTIDO DO TRABALHO À LUZ DA HISTÓRIA DO PENSAMENTO 

ECONÔMICO 

 

 Este subcapítulo procura demonstrar a importância do trabalho em uma dada sociedade 

sob diferentes pontos de vista e em diferentes momentos dentro da ciência econômica. Limita-

se a quatro grandes correntes de pensamento, que trouxeram grandes contribuições ao tema e 

romperam barreiras quando foram escritas. Primeiramente, destaca-se o ponto de vista de Adam 

Smith, apontado como o precursor dos chamados pensadores clássicos e pai da ciência 

econômica. Tal autor escreve em um cenário que marcava o início da primeira Revolução 

Industrial e do modo de produção capitalista; em seguida, destaca-se algumas contribuições de 

Karl Marx, pensador que diverge em vários pontos do primeiro pensador abordado, e que 

apontava para a superação do modo de produção capitalista; em seguida traz-se algumas 

contribuições dos neoclássicos, que aprimoraram alguns conceitos dos clássicos, porém não 

fugiram da essência, que leva em conta a prevalência de uma tendência natural ao pleno 

emprego em um mercado livre de intervenção; por fim, destaque para John Maynard Keynes, 

que, ao contrário de Marx, não apontava para o fim inevitável do capitalismo, todavia 

apresentou atitudes que rompiam com o status quo e que seriam necessárias, segundo sua 

argumentação, para a perduração desse sistema. 

 

2.1.1 Adam Smith: o individualismo e a divisão do trabalho 

 

 O significado de trabalho variou ao longo da história econômica, com o surgimento de 

teorias que buscavam apontar os verdadeiros culpados para o desemprego, para os salários 

baixos, dentre outros problemas enfrentados pelas mais diversas sociedades.  
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 Até a 1ª Revolução Industrial, que iniciou em meados do século XVIII na Inglaterra, 

houve muitas formas de disseminação do trabalho. Porém, de maneira geral, até esse período a 

produção era guiada pelas necessidades dos seres humanos. Com o início da divisão do trabalho 

e do sistema de produção capitalista, que não possui uma data específica, porém ocorre 

intrinsecamente ao período acima mencionado, a produção de mercadorias não mais passa a ser 

voltada tão somente para as necessidades dos indivíduos, mas sim para garantir a 

autorreprodução desse sistema3. 

 É nesse momento que Adam Smith ganha relevância, o qual “não foi o primeiro 

pensador de questões econômicas, mas é considerado o primeiro a separar a economia de outras 

esferas da vida social, identificando um comportamento econômico típico nos indivíduos” 

(BASTOS, 2017, p. 52). Smith apontou para o trabalho como a verdadeira fonte de riqueza para 

uma nação, e destacou a divisão do trabalho como o ponto fundamental para expandir a 

produtividade individual do trabalhador, promovendo assim um aumento na riqueza nacional 

(BASTOS, 2017; VASCONCELLOS, 2015). O ganho de produtividade, advindo da divisão do 

trabalho, seria decorrente de três fatores: 

em primeiro lugar, devido à maior destreza existente em cada trabalhador; em 

segundo, à poupança daquele tempo que, geralmente, seria costume perder ao passar 

de um tipo de trabalho para outro; finalmente, à invenção de um grande número de 

máquinas que facilitam e abreviam o trabalho, possibilitando a uma única pessoa fazer 

o trabalho que, de outra forma, teria que ser feito por muitas (SMITH, 1996, p. 68). 

 Além disso, o autor, considerado o precursor dentre os pensadores chamados clássicos, 

destacou que, mediante a livre concorrência, cada indivíduo buscaria especializar-se naquilo 

que faz de melhor, e que, ao fazê-lo estaria beneficiando a todos, pois, dessa forma, cada qual 

produziria aquilo que conseguisse fazer pelo menor preço e com a melhor qualidade possível 

em relação aos outros. Nas palavras do próprio autor “não é da benevolência do açougueiro, do 

cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo 

seu próprio interesse” (SMITH, 1996, p. 74). Assim, cada indivíduo, ao buscar atender seu 

próprio interesse, estaria beneficiando à sociedade, e o mercado permaneceria em equilíbrio, 

por meio daquilo que Smith nomeou de “Mão Invisível” (BASTOS, 2017). 

 Ainda de acordo com o economista clássico, a situação dos trabalhadores melhoraria 

com o reinvestimento dos lucros por parte dos empresários, o que possibilitaria o aumento da 

produtividade dos trabalhadores e, consequentemente, maiores salários. Para ele “o princípio 

da frugalidade tende a predominar ao do esbanjamento, e a boa condução dos negócios à má, 

 

3 Para detalhes, ver Antunes (2009). 
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exceto na esfera pública” (BASTOS, 2017, p. 54). Dessa forma, “não é da política, mas do 

ritmo da acumulação de capital que depende o crescimento dos salários” (BASTOS, p. 54, 

2017). 

 Em suma, para Smith os empresários, ao pouparem para reinvestir seus lucros, estariam 

contribuindo, mesmo que sem intenção, para empregar um número maior de trabalhadores e 

para aumentar a produtividade dos mesmos, ao ampliarem o estoque de capital, elevando assim 

os salários dos trabalhadores (BASTOS, 2017). Assim, para o economista clássico: 

embora o trabalho seja a fonte da riqueza das nações, o número de trabalhadores 

produtivos empregados depende da poupança dos empresários e, logo, do estoque de 

capital aplicado. Como o aumento do estoque de capital eleva a produtividade do 

trabalho com melhores máquinas e divisões do trabalho produtivo, a riqueza das 

nações depende em última instância da acumulação de capital propiciada pela 

parcimônia dos empresários (BASTOS, p. 55, 2017).  

 A partir das constatações precursoras Adam Smith e de seus aprimoramentos e sínteses 

realizadas por outros economistas de linha clássica, como David Ricardo, Thomas Robert 

Malthus, Jean-Basptiste Say e John Stuart Mill outras teorias, mais complexas e aprimoradas, 

passaram a trazer contribuições e contestações ao tema.  

 

2.1.2 Karl Marx: a apropriação dos meios de produção pelos capitalistas 

 

 Karl Marx é um outro autor que trouxe, a partir de meados do século XIX, várias 

contribuições ao tema deste estudo. Marx discorda dos chamados economistas clássicos ao 

refutar a ideia de que o aumento da produtividade do trabalho seria repassado aos trabalhadores, 

mas afirma que este aumento seria dividido entre tais e os capitalistas, com vantagens para 

estes, já que monopolizam os meios de produção (BASTOS, 2017).  

 Marx aponta para fatores que colaboraram para a instituição do capitalismo, sistema no 

qual os meios de produção se concentram nas mãos de poucos, obrigando os demais 

trabalhadores a alugarem suas forças de trabalho para sobreviver (BASTOS, 2017). Para Bastos 

(2017), destacam-se a violência, instituída no processo de cercamento dos campos na Europa, 

processo no qual a terra concentrou-se na mão de poucos, deslocando grande parte do 

contingente populacional ao meio urbano na busca por sobrevivência; e o apoio do Estado para  

concentrar o capital-dinheiro na mão de grandes comerciantes que eram apoiados pela 

rivalidade mercantilista entre as nações europeias, que lutavam pelo monopólio sobre 

colônias, entrepostos comerciais e sobre o tráfico de escravos para as regiões coloniais 

(como o Brasil) (BASTOS, 2017, p. 61). 
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 Marx analisa o momento em que os comerciantes passaram a dirigir manufaturas, para 

as quais contratavam trabalhadores, deixando assim de comprar produtos de artesões 

(BASTOS, 2017). Esse tipo de produção aumentava a produtividade, porém continuava a 

depender da força de trabalho humana, que era limitada, e que, quando qualificada, deveria ser 

remunerada por altos salários (BASTOS, 2017). Nesse sentido a Revolução Industrial vem a 

ser o grande divisor de águas no sistema de produção, pois a invenção de técnicas geradas por 

máquinas possibilitou a substituição de grande parte dos trabalhadores qualificados (BASTOS, 

2017). Artesões do dia para a noite começaram a ter necessidade de alugar sua mão-de-obra 

para sobreviver, pois não conseguiam mais competir com a produção manufaturada; juntamente 

a estes, um grande contingente populacional advindo do meio rural, com o cercamento dos 

campos, incluindo mulheres e crianças, passaram a concorrer por vagas de empregos, o que 

levava os salários à níveis baixos, por vezes aquém ao nível de subsistência (BASTOS, 2017). 

 Nesse novo sistema de produção, a desigualdade, conforme aponta Marx, é estrutural, 

pois aqueles que detém os meios de produção obtém grandes vantagens sobre aqueles que 

alugam suas forças de trabalho, e essa desigualdade tende a ampliação, na medida em que “a 

jornada [de trabalho] é estendida ou quando, mantida ou até diminuída a jornada, o progresso 

técnico reduz o custo salarial relativamente ao produto total” (BASTOS, 2017, p. 63), fatores 

estes que expandiriam a taxa de lucro e, denominados por Marx, respectivamente, de mais-

valor absoluto e mais-valor relativo – “a produção do mais-valor absoluto gira apenas em torno 

da duração da jornada de trabalho; a produção do mais-valor relativo revoluciona inteiramente 

os processos técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais” (MARX, 2013, p. 707). 

 O processo, no modo capitalista segundo Marx, é muito bem descrito por BASTOS 

(2017): o detentor dos meios de produção passa a tentar estender ao máximo a jornada de 

trabalho de sua mão-de-obra, na tentativa de expandir o lucro. Nesse ponto encontra resistência 

por parte do trabalhador, porém o progresso técnico torna-se seu aliado, por elevar a 

produtividade que não necessariamente seria repassada aos trabalhadores. Aliás, não haveria 

motivos para fazer o repasse, pois com a instituição de novas máquinas, menos trabalhadores 

seriam necessários ao processo produtivo, ampliando assim a concorrência entre os 

trabalhadores e provocando uma tendência de redução dos salários. Aliás, este ponto é uma das 

grandes contribuições de Marx: a ampla concorrência entre trabalhadores, o chamado exército 

industrial de reserva, seria fundamental para manter os salários em níveis baixos, ao nível de 

subsistência (BASTOS, 2017). 

 Bastos (2017) destaca uma outra tendência no sistema de produção capitalista segundo 

Marx: cada capitalista tenderia a buscar se apropriar de inovações técnicas para expandir sua 
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taxa de lucro. Caso essa apropriação de progresso técnico não fosse distribuída de igual modo 

entre os concorrentes, haveria também uma maior concentração de riqueza de alguns 

capitalistas sobre outros, levando a propriedade do capital à um número cada vez menor de 

capitalistas. Segundo Bastos (2017, p. 64) “Marx denomina este efeito assimétrico da 

concorrência intercapitalista como o processo de centralização do capital, que tende da 

concorrência ao monopólio”.  

 Para Marx, esse sistema amplamente desigual não poderia perdurar, e, para ele, de crise 

em crise, desde que os trabalhadores estivessem unidos e organizados, o sistema capitalista teria 

fim e passar-se-ia para um sistema que socializasse a produção e privatizasse os benefícios 

(BASTOS, 2017).  

 Marx acreditava que, dentro do sistema capitalista, essa tendência à desigualdade jamais 

seria revertida (BASTOS, 2017). Porém, em determinados períodos, como nos pós Segunda 

Guerra Mundial, conforme Bastos (2017), os países capitalistas passaram por uma ampla 

redução da desigualdade; todavia, esses períodos restringiram-se a momentos específicos, 

considerados pelo autor como exceções nesse sistema de produção. Ele conclui, dos escritos de 

Marx e à luz da história, que “[reverter a tendência à desigualdade] dentro do capitalismo não 

é impossível, mas é muito incomum” (BASTOS, 2017, p. 66).  

 

2.1.3 Escola Neoclássica: a tendência ao equilíbrio e a ausência do desemprego involuntário 

 

 Com a evolução do pensamento econômico, destaca-se também a contribuição dos 

neoclássicos que, assim como os clássicos, levavam em consideração que a concorrência 

perfeita vigora no mercado, ou seja, partindo-se  

da hipótese (nunca demonstrada) que a tarefa de fazer a combinação ótima dos fatores 

de produção é realizada por um empreendedor, que pode ser um prestador de serviços 

autônomo ou qualquer proprietário de um fator de produção (trabalho, terra ou 

capital). Neste caso, o empreendedor é remunerado por seu serviço de modo 

independente da remuneração do fator que oferta. Não haveria, portanto, diferença de 

autonomia ou relação de subordinação entre capitalistas, proprietários de terra, 

empreendedores e trabalhadores. Todos realizariam voluntariamente transações justas 

e mutuamente vantajosas (BASTOS, 2017, p. 57). 

Nesse sentido, para os Neoclássicos, com a presença da concorrência perfeita “cada 

proprietário de fator de produção seria remunerado exatamente de acordo com sua contribuição 

marginal para o produto social, sem qualquer injustiça ou exploração” (BASTOS, 2017, p. 57).  

 No que se refere a demanda agregada, os neoclássicos, de maneira geral, colocavam que 
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A decisão de poupar mais recursos, ao invés de consumir, não reduziria a demanda 

agregada, pois refletiria um aumento da preferência pelo consumo futuro, em relação 

ao consumo presente, que aumentaria automaticamente o investimento do capital 

poupado. A redução do consumo seria, logo, compensada pelo aumento do 

investimento. Tudo o mais constante, o aumento da poupança reduziria a taxa de juros 

(o prêmio requerido para não consumir o capital) e permitiria o uso de mais capital, 

em relação ao trabalho, nas funções de produção, que se tornariam mais 

“capitalísticas”, teoricamente aumentando a remuneração dos trabalhadores em razão 

do aumento de sua produtividade marginal. (BASTOS, 2017, p. 58). 

 Desse modo, e, restringindo-se ao tema mercado de trabalho, o grande fruto dessa teoria 

é sua explicação para o desemprego, que, quando houvesse, teria de ser voluntário, ou seja, 

resultado de um não desejo por parte do trabalhador de atuar pelo salário oferecido no mercado, 

que, segundo a teoria, seria o adequado à produtividade marginal do trabalhador. Além disso, 

se houvesse desemprego seria então resultado da atuação de governos ou sindicatos ao exigir 

pisos salariais superiores à produtividade marginal do trabalhador, o que deixaria parte dos 

indivíduos fora do mercado de trabalho (BASTOS, 2017). O desemprego involuntário, para os 

neoclássicos, poderia prevalecer apenas em curtos períodos, durante o ajuste automático do 

mercado que sempre retornaria ao chamado pleno emprego.  

 Esse pensamento, que predominou entre os economistas mais influentes das políticas 

governamentais nos países capitalistas até a Grande Depressão dos anos 1930, era baseado nos 

pressupostos de que os preços e salários eram flexíveis e no fato de que a moeda não seria 

utilizada com fins de entesouramento (BRESSER-PEREIRA, 1974). Tomando por base esses 

pressupostos, concluía-se que o pleno emprego seria atingido sem a intervenção governamental, 

resultado de um mecanismo de preços que sempre levaria o mercado ao equilíbrio (BRESSER-

PEREIRA, 1974). Retomar-se-á alguns pontos dessa linha de pensamento ao abordar-se a 

inserção de Keynes no debate do tema.  

 

2.1.4 John Maynard Keynes: a existência do desemprego involuntário e a atuação do governo 

no sistema capitalista 

 

 Por fim, outro pensador que trouxe uma contribuição muito importante ao tema mercado 

de trabalho foi John Maynard Keynes, economista britânico que revolucionou a ciência 

econômica. Keynes realizou críticas ao modelo neoclássico no qual o chamado desemprego 

involuntário era inexistente (com exceção de períodos temporários), ou seja, ao modelo que 

presumia que todos os trabalhadores que quisessem trabalhar por uma remuneração de acordo 

com sua produtividade marginal teriam emprego (BASTOS, 2017). 

 Como aponta Bastos (2017, p. 2017), Keynes, em relação aos neoclássicos 
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não abandonou nem a hipótese de produtividade marginal decrescente nem a hipótese 

de eficiência do sistema de preços de mercado na alocação privada de recursos, dada 

a demanda agregada existente. O que questionou foi a noção de que a demanda efetiva 

tendesse ao equilíbrio que garantisse o pleno emprego dos trabalhadores e do capital 

fixo. Contra a lei de Say, a oferta não geraria sua própria demanda. 

 Conforme o trecho supracitado, Keynes levou em consideração alguns princípios dos 

economistas clássicos e neoclássicos, porém contestou a ideia de que a oferta criaria sua própria 

demanda, o que impediria assim, em última instância, a existência do chamado desemprego 

involuntário.   

 Uma das grandes diferenças entre os neoclássicos e Keynes está no fato de que, para 

aqueles os agentes econômicos podem optar entre consumir ou poupar e, caso optem por poupar 

ou irão investir em capital ou converterão essa poupança em empréstimos. Nesse caso, mesmo 

a poupança se converteria em um gasto que movimentaria o circuito da renda (BASTOS, 2017). 

Keynes, porém, observa o fato de que a moeda não necessariamente se transforma em gasto, 

pois a mesma pode ser entesourada (BASTOS, 2017; FONSECA, 2010). O economista 

britânico aponta para a moeda não simplesmente como um meio de troca, mas sim como um 

ativo líquido, sendo assim uma forma de riqueza (BASTOS, 2017; FONSECA, 2010). Conclui, 

enfim, que quanto maior a incerteza acerca do futuro, maior será a preferência dos agentes 

econômicos pela liquidez, ou seja, por conservar este ativo na sua forma líquida (BASTOS, 

2017; FONSECA, 2010).  

 Nesse sentido, Keynes aponta para a expectativa dos agentes dentro da economia. 

Quando há pessimismo, os agentes tendem a preferir mais liquidez e menos investimento, e 

com isso, tornam a profecia (referente ao pessimismo) autorrealizável: a queda nos gastos reduz 

a renda, que por sua vez, amplia o desemprego e desanima ainda mais os empresários 

(BASTOS, 2017). Nesse momento, o desemprego afastar-se-ia do pleno emprego, gerando o 

chamado desemprego involuntário, considerado inexistente pelos clássicos e neoclássicos 

(BASTOS, 2017). De maneira resumida, como aponta Bastos (2017, p. 71):  

Tudo o mais constante, quanto maior a incerteza em relação ao futuro, maior a 

preferência pela liquidez, menor o crédito e maior seu custo, ou seja, a taxa de juros. 

Menor o investimento, maior o desemprego. Ao contrário dos “clássicos”, a poupança 

não anima necessariamente o investimento, pois pode ser entesourada em formas 

líquidas. 

Um outro ponto que Keynes analisa é o efeito multiplicador da economia, que está 

diretamente ligado a propensão a consumir dos agentes econômicos, e, aponta para o fato de 

que a propensão marginal a consumir tende a ser menor quanto maior a renda dos agentes. 

Nesse caso, a concentração de renda não se converteria necessariamente em investimento de 

capital ou consumo, podendo reduzir, dessa maneira, a demanda agregada da economia, 
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provocando desânimo e uma piora nas expectativas dos agentes econômicos privados 

(BASTOS, 2017). E é por esse mesmo motivo que o economista britânico revela que uma 

diminuição dos salários não leva necessariamente a uma redução do desemprego (BASTOS, 

2017), pois a redução dos salários reduz a renda dos indivíduos cuja propensão marginal a 

consumir tende a ser maior, diminuindo, portanto, a demanda agregada, e, consequentemente, 

desestimulando a economia.  

 Os escritos de Keynes ganham força diante da Grande Depressão, deflagrada nos 

Estados Unidos da América (EUA) após a quebra da bolsa de Nova Iorque. A crise, iniciada 

em 1929, se alastra à década de 1930. No início desta década, enquanto os neoclássicos 

recomendavam que a economia naturalmente voltaria ao equilíbrio (VASCONCELLOS, 2015), 

a taxa de desemprego nos EUA atingira cerca de 23% em 1932 (GRANADOS; ROUX, 2009). 

Keynes sugere, em resposta a teoria neoclássica de que no longo prazo não mais haveria 

desemprego voluntário, que no longo prazo todos estariam mortos. Para os neoclássicos, 

durante os períodos de crise haveria um mecanismo de preços por parte dos empresários, que, 

ao não encontrarem demanda, reduziriam seus preços, e até mesmo os salários dos 

trabalhadores, que estariam dispostos a receber menos nesses momentos. Mantida a demanda 

agregada constante, a redução dos salários permitiria aos capitalistas a contratação de novos 

funcionários. Com os preços reduzidos e o aumento no número de trabalhadores, a demanda 

novamente aumentaria, e a economia retomaria seu rumo ao crescimento econômico. O 

problema, contudo, acontece mediante o fato de que, com a redução dos salários, a demanda 

agregada não se mantém constante, pois, segundo Keynes, antes de ocorrer um mecanismo de 

preços haveria um mecanismo de renda, já que, conforme aponta Fonseca (2010, p. 13), para 

Keynes, no curto prazo “o consumo é a variável dependente, e responde passivamente aos 

crescimentos da renda. A decisão de quanto consumir é posterior à obtenção da renda”.  

Dessa forma, incitar as pessoas a gastar até seria uma solução para uma recuperação da 

crise mediante a expansão da demanda agregada, porém como fazê-lo em uma situação em que 

as rendas das pessoas reduziam e o desemprego elevara-se cada vez mais? (FONSECA, 2010). 

No mesmo sentido, para Keynes, o investimento produtivo não poderia ser estimulado 

simplesmente por meio da redução da taxa de juros, já que as expectativas acerca do futuro 

eram completamente incertas (FONSECA, 2010). O setor externo, por meio de um estímulo às 

exportações, também, em meio à Grande Depressão, não poderia ser a solução, já que a crise 

se generalizou dentre os países capitalistas. 

 Diante disso, a única solução para a crise, segundo Keynes, seria a elevação nos gastos 

do governo, para novamente alavancar a demanda agregada (FONSECA, 2010). Bastos (2017) 
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aponta que os investimentos por parte do governo deveriam ser improdutivos, para não 

deprimirem a retomada dos investimentos posteriormente, quando dá recuperação da economia 

e socialmente úteis, ou seja, que visem atender os mais necessitados da população. No entanto, 

Keynes destaca que o investimento útil pode ser trocado por outros menos úteis para atender 

interesses de classes já mais favorecidas, por questões ideológicas do governo em questão e 

dependendo da situação (Bastos, 2017).  

 Restringindo-se ao foco dessa análise, com os investimentos do governo, o emprego 

seria novamente estimulado, possibilitando também o aumento da demanda agregada. O 

otimismo retornaria à economia, e os investimentos privados também, aos poucos, elevar-se-

iam, conduzindo a economia de volta ao ciclo virtuoso. Quando tal ponto fosse reestabelecido, 

o governo deveria reduzir os seus gastos, para compensar o déficit gerado com os investimentos 

realizados no momento de crise.  

 A contribuição de Keynes foi mais detalhadamente abordada neste capítulo pois traz o 

desemprego como um real problema para um país, evidenciando a necessidade de medidas por 

parte de órgãos governamentais para que seja solucionado. Isso traz grande relevância a este 

estudo, que procura fornecer a evolução detalhada do desemprego nacional no período recente, 

o qual certamente afastou-se muito do chamado pleno emprego. O intuito disso é fornecer a 

base necessária à órgãos governamentais para que medidas sejam tomadas em prol de uma 

melhora nessa situação.  

 A constatação de John Maynard Keynes gerou muitos estudos posteriores, que 

agregaram a teoria, dos quais pode-se citar desde os pós-keynesianos até mesmo àqueles que 

criticaram muitos pontos colocados pelo autor, como os novos clássicos e os monetaristas. 

Dentre os pensadores de linha keynesiana, surge o trabalho de Arthur Okun, que estabeleceu 

uma relação numérica entre o crescimento do produto nacional e a taxa de desemprego. Tal 

estudo, por estar diretamente ligado ao tema deste trabalho, será abordado no seguinte 

subcapítulo.  

  

2.2 A LEI DE OKUN 

 

 Este subcapítulo divide-se em duas partes. A primeira busca demonstrar os resultados 

encontrados por Arthur Okun em seu estudo referente à relação da taxa de crescimento do 

produto nacional com a taxa de desemprego, o qual foi publicado em 1962 nos Estados Unidos. 

Depois dessa publicação, diversos estudiosos buscaram testar essa relação para outros países e 
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períodos. Resultados relevantes alcançados para o Brasil serão abordadas na segunda parte 

deste subcapítulo.  

 

2.2.1 Formulação da Teoria 

 

A relação entre emprego e crescimento econômico é observada nas mais variadas épocas 

e países. É evidente que, para cada país, um crescimento econômico vai impactar de uma 

maneira específica o mercado de trabalho, e as causas para isso serão mencionadas mais adiante. 

O primeiro trabalho a buscar mensurar o tamanho desse impacto foi a recente publicação do 

economista Arthur Okun em 1962 (BLANCHARD, 2011). A chamada Lei de Okun, quando 

divulgada, revelara que, o produto, nos EUA, deveria crescer a um percentual mínimo de 3% 

a.a. para que a taxa de desemprego não se elevasse. Ou seja, se o crescimento do produto fosse 

de 3% a taxa de desemprego manter-se-ia constante. Esse crescimento mínimo de 3%, 

denominado de taxa de crescimento normal, seria necessário para compensar os ganhos de 

produtividade e o crescimento de força de trabalho (BLANCHARD, 2011).  

Okun constatou ainda que, caso o crescimento do produto fosse superior a 3%, haveria 

uma redução de 0,4% na taxa de desemprego para cada 1 ponto percentual de elevação do 

produto acima da taxa de crescimento normal (ALEM, 2010). Blanchard (2011) apontou dois 

motivos para essa não paridade de relação: primeiro, as empresas ajustam seus empregos menos 

do que proporcionalmente aos crescimentos do produto, já que custa caro treinar novos 

empregados: assim os empresários podem, em certa parte, reduzir a carga horária de seus 

funcionários em tempos de crise e pagar horas extras nos momentos de crescimento acima do 

produto potencial; segundo, um aumento do emprego não reflete necessariamente em uma 

diminuição do desemprego, haja vista que pessoas não ativas podem ter conseguido o emprego, 

ou algumas pessoas não ativas com as melhoras de perspectivas no mercado de trabalho podem 

se tornar ativas, ao passar a buscar um emprego, gerando assim um aumento na taxa de 

desemprego, apesar da elevação no número de empregos. 

Essa relação não proporcional varia de país para país. Geralmente quanto maior o grau 

de proteção ao emprego menor tende a ser essa proporção, pois mais custoso torna-se para as 

empresas demitirem (BLANCHARD, 2011). O Japão por exemplo possuía um coeficiente de 

apenas 0,02, com base em dados de 1960 a 1980, denotando um alto grau de estabilidade dos 

empregos (BLANCHARD, 2011), o que evita a demissão por parte dos empregadores em 

virtude de um simples declínio na produção. Blanchard (2011) destaca ainda coeficientes de 

0,15 e 0,20, respectivamente, para Reino Unido e Alemanha no mesmo período. Já entre 1981 
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a 2006 tais coeficiente passaram para 0,51 e 0,29, enquanto o do Japão elevou-se para 0,11. O 

dos EUA em ambos os períodos se situou em torno de 0,40. 

  

2.2.2 Aplicações ao Brasil 

 

Alguns estudos buscaram, com algumas adaptações na metodologia, estimar o 

coeficiente de Okun para o Brasil. A seguir abordar-se-á estudos que encontraram resultados 

relevantes para tal aplicação. 

Destaque inicial para Dezordi (2011), que aplicou a lei de Okun para o Brasil para o 

período de 2002 a 2010. O autor utilizou dados do PIB trimestral e o Filtro Hodrick-Prescott 

(HP)4 para estimar o produto potencial. A variação na taxa de desemprego foi evidenciada pela 

média do país e das regiões metropolitanas acompanhadas. O resultado alcançado, através de 

uma simples regressão linear, foi que se o produto crescer 1 ponto percentual acima de sua 

tendência a longo prazo o desemprego cairá 0,14 pontos percentuais. O coeficiente encontrado 

obteve significância estatística ao nível de 5%, porém o R² do modelo foi de apenas 1,67%5. 

Lima e Silva (2012, apud Vieira; Veloso, 2016) aplicaram a Lei de Okun para as 

seguintes regiões metropolitanas: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio 

de Janeiro e São Paulo. A taxa de desocupados e Índice de Produção Física Industrial6 com 

ajuste sazonal foram extraídos do IBGE em períodos mensais. Lima e Silva (2012, apud Vieira; 

Veloso, 2016) obtiveram resultados significativos nas regiões da Bahia, Rio Grande do Sul e 

São Paulo, validando a Lei de Okun em tais locais, já que os coeficientes encontrados foram 

negativos. As demais regiões apresentaram coeficiente estatisticamente insignificante, não 

permitindo a inferência da validação ou não da Lei de Okun. 

Gouveia e Feistel (2015) realizaram um estudo econométrico que visou encontrar a 

relação para o período de 1996 a 20137. O resultado alcançado foi um coeficiente de 0,22 no 

modelo tradicional e 0,12 no modelo que agregara os efeitos sazonais. Tomando por base o 

 

4 Detalhes sobre esta aplicação serão mencionados ainda neste subcapítulo. 
5 O que indica que apenas 1,67% da variação na taxa de desemprego é explicada por variações no hiato do produto, 

sendo o hiato do produto a diferença do crescimento efetivo e a taxa de crescimento normal.  
6 Utilizada como proxy do PIB. 
7 Tal estudo utilizou um modelo adaptativo para estimar os resultados, baseados em Villaverde e Maza (2009).  O 

modelo propõe a estimativa da primeira diferença da taxa de desemprego (ut - ut-1) em função da diferença entre 

o produto efetivo e a taxa de crescimento normal, a saber, o gap do produto (yt – y*t), sendo utilizado um método 

estatístico, com base em Villaverde e Maza (2009) – método de filtragem de Hodrick-Prescott (filtro HP), 

também utilizado por Dezordi (2011) – para estimar tal resultado, já que a taxa de crescimento normal não é 

diretamente observável. Os dados do PIB foram advindos do IBGE e a taxa de desemprego da PME. A estimação 

se dá através de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).  
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segundo modelo, que os próprios autores consideram mais adequado, inferiu-se que uma 

elevação no PIB nacional de 1 % acima da taxa de crescimento normal reduziria a taxa de 

desemprego em 0,12 pontos percentuais. 

Vieira e Veloso (2016) também estimaram a Lei de Okun para o Brasil. Estes, por sua 

vez, para o período de 2002-2015. Foram utilizados dados da PME para o desemprego e do 

IBGE para o PIB. Os dados utilizados foram trimestrais, totalizando 52 observações, iniciando 

no segundo trimestre de 2002 e findando no segundo de 2015. O modelo foi estimado por 

Mínimo Quadrados Ordinários (MQO) e pôde validar a Lei de Okun, ao apresentar um 

coeficiente atrelado ao crescimento do PIB de -0,373, indicando que o aumento de 1 unidade 

no PIB gera uma redução no desemprego de 0,373 unidades. No modelo, além do crescimento 

do hiato do PIB, foi utilizado como variável o desemprego defasado, para o qual encontrou-se 

um coeficiente de +0,4570, indicando que quando esta variável aumenta 1 ponto, a taxa de 

desemprego cresce 0,4570 unidades – relação positiva conforme o esperado, ao contrário do 

crescimento do PIB. Os testes realizados também permitiram a validação do modelo8. 

Por fim, o trabalho mais completo encontrado sobre o assunto foi a dissertação de 

Samary (2017) que fez uma ampla revisão de literatura de trabalhos que buscaram estimar a Lei 

de Okun, tanto para o Brasil como para outros países, e, tomando por bases alguns destes 

estudos, estimou cinco modelos para a Lei de Okun no Brasil no período de 1996 a 2016. Para 

isso a autora utilizou dados da PME, da PNAD e da PNADC para a taxa de desemprego9 e do 

SCN do IBGE para o PIB. Para estimar-se o PIB potencial também se utilizou o Filtro HP, 

destacado pela autora como  

a principal ferramenta para separar ciclos, tendências e movimentos irregulares 

presentes nas séries temporais, consiste em um procedimento de suavização simples 

e tem por função remover flutuações de baixa frequência, isto é, esse filtro busca 

extrair a tendência, a qual é considerada estocástica (SAMARY, 2017, p. 19). 

Samary (2017) teve como objetivo verificar a viabilidade dessa relação para o Brasil e 

estimar o coeficiente de Okun incialmente para o período completo para verificar qual modelo 

dentre os cinco estimados apresentaria os melhores resultados. A partir disso, a autora estimaria 

o melhor modelo encontrado para dois subperíodos: 1996 a 2010 e 2011 a 2016, com um maior 

 

8 Foram aplicados os testes de Ramsey, Chow e Durbin-Watson. Os dois primeiros apresentaram resultados 

satisfatórios, indicando que o modelo não omite variáveis relevantes e que houve quebra estrutural no modelo 

após 2008 (hipótese considerada), respectivamente. O último teste (Durbin-Watson) indicou a presença de auto-

correlação, porém isso foi considerado pelo autor como algo já esperado para o modelo – “essa não deveria ser 

uma constatação surpreendente; na maioria das vezes as regressões em série temporais apresentam 

autocorrelação” (Gujarati, 2001, p. 504, apud VIEIRA; VELOSO, 2016, p. 7-8). 
9 A dissertação menciona a adaptação que foi realizada para que as taxas de desemprego não distorcessem o 

modelo, haja vista a mudança metodológica no período.  
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foco neste segundo espaço de tempo, haja vista uma aparente contradição entre os dados de 

desemprego e crescimento do PIB10.  

 Dentre os cinco modelos, o primeiro estimou a equação original de Okun para o período 

de 1996 a 2016. Tal modelo apresentou um coeficiente de -0,28 (negativo e significativo 

estatisticamente, validando a hipótese de Okun), ou seja, para tal modelo infere-se que uma 

redução de 1 ponto percentual no produto provocaria uma elevação de 0,28 pontos percentuais 

na taxa de desemprego. No modelo contatou-se a presença de autocorrelação e o R² encontrado 

foi de 33,6%.  

 O segundo modelo leva em conta o estudo já citado de Gouveia e Feistel (2015), o qual 

estima o desemprego defasado no tempo (taxa de desemprego atual subtraído da taxa de 

desemprego do período anterior) em relação ao hiato do produto. O resultado encontrado nessa 

estimação revela que um aumento de 1 p.p. no PIB além do potencial provocariam um 

decréscimo de 0,14 p.p. na taxa de desemprego, resultado próximo ao encontrado pelos autores 

originais no modelo que considerava os efeitos sazonais (0,12), o que também foi está 

considerado em Samary (2017). Porém, o R² encontrado nesse modelo foi baixo (0,074), 

considerado por Samary (2017) como como pouco significativo, haja vista que disso infere-se 

que apenas 7,4% da variação na taxa de desemprego seria explicado pela variação no hiato do 

PIB.  

 O terceiro modelo segue Lima e Silva (2012) e considera as variáveis no mesmo 

período, porém logaritmizadas, o que, segundo Samary (2017), pode amenizar ou eliminar 

problemas de heteroscedasticidade. Neste modelo encontrou-se que uma elevação de 1% no 

PIB reduziria a taxa de desemprego em relação a taxa de desemprego natural em 2,2%. Porém 

tal modelo também apresentou um R² baixo (0,046) e o coeficiente estimado foi significativo 

somente ao nível de 5%.  

 O quarto modelo estimado por Samary (2017) segue um estudo realizado por Santos 

(2015), que traz uma alteração na equação original de Okun por estimar a taxa de emprego e 

não a de desemprego, além de incorporar também a defasagem temporal. Chegou-se a um 

coeficiente de 0,15, do qual, infere-se que uma elevação de 1 p.p. no produto levaria a um 

aumento da taxa de emprego em 0,15 p.p. Também se estimou nesse modelo a elasticidade no 

longo prazo, para o qual encontrou-se um coeficiente de 0,383. Samary (2017, p. 26) ainda 

destaca que neste modelo “todas as variáveis empregadas no modelo são estacionárias em nível 

 

10 Ênfase disto será dada também no capítulo 4, quando apresentar-se-á dados do desemprego e crescimento 

econômico para tal período. 
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e cointegram na mesma ordem, corroborando com a ideia de flutuação da série em torno de 

uma tendência; média e variância constante ao longo do tempo”. O modelo apresentou o maior 

R² dentre os cinco (48,4%).  

 Por fim, o quinto modelo sugere que uma elevação de 1 p.p. no PIB levaria a um 

decréscimo de 0,52 p.p. na taxa de desemprego, porém segundo Samary (2017, p. 26) em tal 

modelo foi “possível identificar a presença de autocorrelação serial através do teste de Durbin-

Watson e, pelo teste ADF, a não estacionariedade da variável dependente taxa de desemprego”. 

 Samary (2017) então conclui que todos os modelos validaram a Lei de Okun por 

apresentarem um coeficiente negativo11, tal qual sugerido pelo conceito dessa relação, porém o 

modelo que melhor se adaptou ao caso brasileiro foi o quarto, o qual foi baseado em Santos 

(2015)12.  

 Passou-se então para a estimação de tal modelo nos dois subperíodos (1996-2010 e 

2011-2016). Porém, em ambos os espaços de tempo não puderam ser inferidas conclusões, 

devido ao fato de os modelos não terem sido aprovados pelos testes econométricos13. Diante 

disso foram estimados também os demais modelos nos dois subperíodos, porém nenhum deles 

permitiu inferir resultados diante dos coeficientes estimados, mediante testes realizados. Nesse 

caso a autora procura apresentar explicações para a possível tendência contraditória da lei de 

Okun entre 2011-2016, as quais serão destacadas no capítulo 4. Samary (2017) conclui que no 

longo prazo a Lei de Okun é válida para o Brasil, mas que no curto prazo não é possível inferir 

a validade ou não dessa relação.  

 Os estudos supracitados comprovam a relação entre o desempenho econômico e o 

mercado de trabalho, conforme apontou inicialmente Okun para os EUA, no Brasil. O 

coeficiente de Okun encontrado para o Brasil variou de -0,12 a -0,52, com exceção do modelo 

de Samary (2017) baseado em Lima e Silva (2012) que encontrou um coeficiente diferenciado, 

porém com variáveis logaritmizadas, o que justamente traz diferença na análise dos resultados14 

e o com base em Santos (2015) que encontrou um coeficiente positivo, mas o fez justamente 

 

11 Com exceção do modelo baseado em Santos (2015) em que o coeficiente foi positivo, porém justamente por 

relacionar o crescimento do PIB à variação na taxa de emprego e não na de desemprego.  
12 Conforme Samary (2017) isso se justifica pois neste modelo todas as variáveis são estacionárias ao longo do 

tempo, apresentou o maior R² ajustado dentre os modelos testados, rejeitou-se a hipótese de 

heteroscedasticidade via teste de White, não houve a presença de autocorrelação, e, por fim, apresentou também 

as melhores estatísticas de Akaike e Schwarz. 
13 Referente ao primeiro período alguns coeficientes apresentaram significância estatística, porém justamente o 

coeficiente que revelaria a relação de Okun não apresentou significância. O mesmo ocorreu no segundo período, 

no qual todos os coeficientes não apresentaram significância, sendo apontado pela autora como uma possível 

causa o fato de o período ter sido muito restringido para a geração de conclusões.  
14 Apesar disso o resultado alcançado também validou a relação de Okun, já que a relação entre crescimento do 

PIB e taxa de desemprego também foi negativa. 
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por estimar o impacto do hiato do PIB sobre a geração de empregos, e não sobre o desemprego, 

gerando assim um coeficiente com sinal contrário, conforme o esperado.   

 Diante disso, valida-se a hipótese considerada neste estudo, de que a taxa de desemprego 

no Brasil é afetada pelo desempenho do PIB. E é justamente os detalhes deste impacto que 

serão tratados no capítulo 4 deste trabalho para o período de 2013-2018. 

 

2.3 ALTERAÇÕES RECENTES NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO 

 

Por fim, este último subcapítulo procura demonstrar brevemente que a geração de 

empregos no Brasil não ocorre de forma homogênea, gerando diferentes resultados ao 

desagregar-se os resultados por regiões, setores, níveis de escolaridade, dentre outras 

classificações. E este é também um dos propósitos deste trabalho ao apontar para as categorias 

mais impactadas pelo desempenho econômica nacional no período de crise, afinal, para que 

propostas de expansões de empregos sejam realizadas é necessário conhecer com detalhes 

aqueles que enfrentam o desemprego. 

Para isso, limitou-se a estudos mais recentes da história nacional, a começar nos anos 

1990, onde Ramos (2002) constatou que o choque sofrido pela economia brasileira com a 

abertura comercial afetou consideravelmente o mercado de trabalho, ao citar, por exemplo, a 

grande transferência de vínculos do setor industrial para o de serviços, setor este composto, 

segundo o autor, por maior informalidade. O autor destacou ainda que, ao longo da década de 

1990, houve crescente participação da informalidade também no setor industrial. Dessa forma, 

a grande elevação dos postos de trabalho informais, identificada pelo autor, explica-se por pelo 

menos dois fatores: pelo aumento da participação do setor de serviços na composição do 

emprego, setor este que sempre empregou mais informais em termos relativos do que o 

industrial no período analisado; e também por uma crescente participação dos postos informais 

também no setor industrial. As constatações se deram com base em dados da PME.  

Mattoso e Pochmann (1998) também constataram que a ruptura do processo de 

industrialização nacional com a abertura comercial levou a um maior desemprego e a uma 

elevação das atividades informais. 

Simões, Alves e Silva (2016), por sua vez, ao realizarem um estudo entre 2001 a 2015, 

constataram que o mercado de trabalho foi amplamente favorecido pelo ciclo de expansão da 

commodities na primeira década do século XXI. Destacam ainda que, no período, houve um 

declínio na taxa de atividade dos homens e dos menos instruídos. No entanto, com o início da 

crise em 2015, apontam para o fato de que determinadas classes, como as mulheres e os mais 
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jovens, classes outrora desfavorecidas, começavam a ganhar oportunidades no mercado de 

trabalho, porém o início da recessão atrapalhou essa inserção, com a natural queda na taxa de 

atividade como resposta ao decrescimento econômico. 

 Pochmann (2018, p. 25), a respeito do mercado de trabalho nacional entre 2014 e o 

início de 2018 aponta que “o setor secundário foi o principal responsável pela trajetória negativa 

da produção, enquanto o investimento e as importações registram quedas mais acentuadas 

durante o período considerado”, evidenciando assim uma mudança setorial na composição do 

emprego neste período, a qual será analisada empiricamente neste trabalho, já que este espaço 

de tempo adentra aos anos que serão analisados. Ainda complementa que houve uma brusca 

elevação na subtilização da força de trabalho, concomitantemente com um aumento do 

desemprego (POCHMANN, 2018). 

 Tais estudos evidenciam que o mercado de trabalho brasileiro sofre constantes 

mudanças conjunturais e estruturais, alterando a composição do emprego ao longo dos anos. 

São alterações desse tipo que serão analisadas para o período de 2013-2018 no desenvolvimento 

deste estudo.  
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3 A TAXA DE DESEMPREGO NO BRASIL 

 

Este capítulo procura revelar o que é a taxa de desemprego e o seu desempenho recente 

no Brasil. Para isso, inicia-se com a apresentação do conceito para, posteriormente, revelar-se 

o comportamento recente desta taxa que abarcará as duas últimas metodologias utilizadas pelo 

IBGE como a taxa de desemprego oficial. 

A taxa de desemprego – também conhecida no Brasil por taxa de desocupação – 

representa o quociente da divisão entre o número total de desocupados (ou desempregados) e a 

População Economicamente Ativa (PEA). A PEA, por sua vez, representa todas as pessoas 

ocupadas junto aos desocupados dispostos a trabalhar acima de uma determinada idade mínima. 

O Gráfico 1 apresenta a taxa de desemprego – ou taxa de desocupação – divulgada pelo 

IBGE. Os dados entre 2002 a 2015 apresentam a taxa de desocupação segundo a nova 

metodologia da PME15. Já a série final – 2012 até 2018 – revela a taxa de desocupação 

divulgada pela PNADC. O período adotado (2002-2018) procura demonstrar a evolução deste 

indicador econômico no início dos anos 2000 até o período atual16. 

 

 

15 Série iniciada em fevereiro de 2002 e encerrada em fevereiro de 2016.  
16 Utilizou-se como ano inicial 2002, pois antes desse ano utilizava-se uma outra metodologia para a taxa de 

desemprego (a PME antiga), o que causaria divergência na análise. Problema semelhante ocorre atualmente, 

com a recente substituição da PME pela PNADC como referência para a taxa de desemprego. Procurar-se-á, 

portanto, apontar as possíveis causas de diferenças entre a taxa de desemprego segundo a PME e a PNADC. 
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Gráfico 1 - Taxa de desemprego (%) – Média anual – Brasil, 2002*-2018 

 
*Em 2002 considera-se a média de março a dezembro. 

Fonte: PME (2019) e PNADC (2019). Elaboração própria. 

 

Mediante análise do Gráfico 1, nota-se inicialmente uma grande diferença entre a taxa 

de desemprego segundo a PME e a PNADC nos anos em que ambas estão disponíveis (2012-

2015)17. Porém, apesar da diferença significativa, há evidências de que a tendência apresentada 

por ambas é a mesma (CORSEUIL; RAMOS, 2015), o que fica claro também pela análise do 

gráfico. 

Corseuil e Ramos (2015) apontaram possíveis causas para as diferenças entre a taxa de 

desocupação da PME e da PNADC. Primeiramente, destacam que a PME cobria apenas seis 

regiões metropolitanas, enquanto a PNADC abrange todo território nacional18. Além disso, a 

PME utilizava a idade mínima para um indivíduo em condições de trabalhar igual a 10 anos, 

enquanto a PNADC passou esse patamar para 14 anos.  

Segundo Corseuil e Ramos (2015), muitos foros apontaram que a taxa da PNADC seria 

superior à PME por esta estar localizada justamente nas regiões mais dinâmicas do país, onde 

o desemprego tendeira a ser menor; porém, segundo constatações desses autores, o desemprego 

 

17 A PME está disponível até fevereiro de 2016. Como o gráfico apresenta dados anuais, essa variável foi utilizada 

até 2015. 
18 As seis regiões metropolitanas consideradas na PME são Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre. Já a PNADC abrange cerca de 3.500 municípios em todo o Brasil (IBGE, 2015).  
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divulgado pela PNADC nessas regiões metropolitanas é maior do que a média da PNADC de 

todo território, o que invalida tal hipótese. 

Ainda na busca por explicações dessas disparidades, Corseuil e Ramos (2015, p. 23) 

destacam que na PME “um mesmo domicílio é entrevistado por até oito vezes em um intervalo 

de dezesseis meses, e na segunda [PNADC] este é entrevistado em apenas um ponto do tempo”. 

Ao considerarem ainda que “há evidências para outros países, sobretudo Estados Unidos, de 

que a probabilidade de um indivíduo ser classificado como desempregado diminui na medida 

em que aumenta o número de vezes em que ele é entrevistado” (CORSEUIL; RAMOS, 2015, 

p. 23), chegam a conclusão de que este pode ser um fator que colabora para a discrepância entre 

os indicadores, mas que não explica totalmente a disparidade. Na verdade “na PME o mesmo 

domicílio é entrevistado por quatro meses consecutivos, excluído da amostra pelos oito meses 

seguintes e retorna por mais quatro meses consecutivos” (CARVALHO, 2016, p. 3) enquanto 

que na PNADC “como o interesse é produzir indicadores trimestrais, o domicílio é entrevistado 

em um mês e sai da amostra por dois meses seguidos, sendo este procedimento repetido cinco 

vezes” (CARVALHO, 2016, p. 3), ou seja, na PNADC repete-se também a entrevista, porém 

não por meses consecutivos e em um número inferior de vezes à PME. 

Além disso, Corseuil e Ramos (2015, p. 24) consideram ainda, como fatores que 

poderiam colaborar também para essa diferença “outros elementos que compõem os 

questionários e o trabalho de campo dessas pesquisas, tais como ordem das perguntas, fluxo do 

questionário, palavras utilizadas nas perguntas, orientação dada aos entrevistadores etc.”.  

Dentro disso, destaca-se que a própria amostra probabilística da PME é baseada no Censo 2000, 

enquanto a PNADC toma por referência o Censo 2010 (CARVALHO, 2016), outro ponto que 

deve responder por parte desta diferença de resultados.  

Aponta-se ainda outro aspecto colocado por Carvalho (2016) que aponta para o fato de 

que na PME eram considerados desocupados apenas os entrevistados que nos últimos 30 dias 

haviam procurado trabalho. Na PNADC somam-se a estes os indivíduos sem emprego mas que 

não procuraram trabalho nos últimos 30 dias pelo fato de já haverem conquistado uma vaga, 

porém para começar após a semana de referência; estes talvez não sejam muitos, todavia 

estariam classificados na PME como inativos, explicando, dessa forma, parte da diferença pró 

PNADC na taxa de desemprego.  

Após colocar os pontos que podem provocar essas diferenças entre as duas metodologias 

presentes no gráfico, passa-se então para a análise da taxa de desemprego nesse período, o que 

retrata o momento atual enfrentado pela classe trabalhadora brasileira. 



32 

 

Nota-se que, na metodologia da PME, a taxa de desemprego atingiu seu ápice em 2003, 

com 12,3% da PEA desocupada. Após esse ano passou-se para uma tendência decrescente da 

taxa de desocupação até o ano de 2014, onde foi atingido o ponto mínimo do período analisado 

(4,8% segundo a PME e 6,8% já na metodologia da PNADC). Todavia, a partir de 2014, 

observa-se uma tendência oposta ao que vinha ocorrendo até então: o desemprego passa a subir, 

até atingir seu ápice de 12,7% em 2017 (conforme PNADC). Em resumo, entre 2003 a 2014, 

pela PME, observa-se uma redução de 58,7% na taxa de desemprego (ou 7,5 pontos 

percentuais); e entre 2014 e 2017 (dessa vez pela PNADC, que possui dados nesses dois anos), 

observa-se uma evolução nessa taxa de 86,4% (ou 5,9 pontos percentuais). Nesse sentido, 

observa-se que o longo período de redução na taxa de desemprego (11 anos entre 2003 e 2014) 

foi praticamente compensado por três anos (2014 a 2017), tornando a taxa de desemprego no 

final do período próxima do nível atingido em 2003.  

Esse atual cenário levanta algumas questões como: em quais setores, faixas de idade e 

nível de escolaridade o desemprego está mais presente? São, os desempregados, em sua maioria 

homens ou mulheres? Em quais regiões essa taxa está acima da média, requerendo assim maior 

atenção dos órgãos governamentais? Será que isso foi ocasionado pela recessão nacional? 

Quanto aos que persistem no mercado de trabalho, quais suas ocupações? Todas essas perguntas 

serão respondidas no seguinte capítulo para que políticas públicas sejam direcionadas àqueles 

que mais carecem.  
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4 ANÁLISE EMPÍRICA: OS IMPACTOS DA CRISE ECONÔMICA BRASILEIRA NO 

MERCADO DE TRABALHO ENTRE 2013-2018 

 

Esta pesquisa tem o intuito de responder a seguinte questão de pesquisa: “Quais os 

efeitos da crise econômica brasileira desencadeada a partir de 2014 no mercado de trabalho?”. 

Para tanto, neste capítulo, inicia-se apresentando o desempenho econômico junto à evolução da 

taxa de desemprego, explorando, dessa forma, a relação entre tais variáveis no período 

selecionado. A seguir, analisa-se empiricamente as alterações na composição do emprego 

brasileiro a partir do início da crise, mediante dados da PNADC. Por fim, faz-se uma análise 

dos principais resultados encontrados e sugere-se pontos que merecem atenção por parte de 

órgãos do governo. 

 

4.1 A RECENTE EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO BRASILEIRO E SUA 

RELAÇÃO COM A DE TAXA DE DESEMPREGO 

 

 Esta parte do capítulo 4 introduz o desenvolvimento desta análise ao apresentar a taxa 

de crescimento do PIB e a taxa de desemprego nacional no período de 2012 a 2018, para então 

discorrer sobre os possíveis efeitos de uma variável na outra, levando em consideração o 

referencial teórico deste estudo.  

O Gráfico 2 exibe a taxa de crescimento real do PIB no Brasil, de série extraída do 

IPEADATA e que tem como fonte o SNC do IBGE e a taxa de desemprego conforme a 

PNADC, também do IBGE. Utilizou-se como período inicial 2012 para que fosse utilizado 

somente uma metodologia para a taxa de desemprego19, enquanto o ano final foi 2018, por ser 

o último ano para o qual poder-se-ia utilizar dados anuais.  

 

19 Haja vista que isso não infringiu o intuito do estudo que é verificar a relação desde o início do decrescimento 

econômico, que, mediante análise dos dados, ocorre em 2014.  
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Gráfico 2 - Taxa de crescimento real do PIB (%) e Taxa de desemprego (média anual – 

%) – Brasil, 2012-2018 

 
Fonte: PNADC (2019) e IPEADATA (SNC) (2019). Elaboração própria. 

 

Nos três primeiros anos expostos no Gráfico 2 não se torna muito clara a relação entre 

desemprego e crescimento econômico, porém uma constatação pode-se fazer: nesses três 

primeiros anos a taxa de crescimento no PIB foi positiva, e, obteve-se uma taxa de desemprego 

levemente decrescente. Contudo, apesar de positivo, o crescimento econômico entre 2012-2014 

é considerado baixo (média 1,8% a.a.)20 e apesar disso a taxa de desemprego continuou 

decrescendo. É por isso que, como já mencionado no referencial teórico deste estudo, Samary 

(2017) buscou estimar a relação de Okun justamente para o período de 2011-2016 para tentar 

verificar se, mesmo diante desta aparente contrariedade, a Lei de Okun manter-se-ia 

consistente. Porém, a autora não conseguiu chegar a resultados estatisticamente aceitos. Samary 

(2017) sugere então como possíveis causas para essa descendente taxa de desemprego, mesmo 

com um reduzido crescimento econômico, o aquecimento do setor terciário (intensivo em mão 

de obra), a redução da PEA (com menor quantidade de população disponível para trabalhar 

aliada a inserção mais tardia dos jovens no mercado de trabalho) e a diminuição da 

produtividade do trabalho.  

Saboia (2014) escreve um artigo intitulado “Baixo crescimento econômico e melhora 

do mercado de trabalho – Como entender a aparente contradição?” e, mediante análise de dados 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), chega a conclusões parecidas 

com as de Samary (2017) – aponta para uma ampliação nas ocupações do setor terciário 

 

20 Quando comparado ao crescimento médio anual da década anterior. 
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simultaneamente com a baixa remuneração de tais ocupações, evidenciando baixa 

produtividade, o que acaba por se tornar um resultado compatível com o baixo crescimento, 

conforme constatação do autor. Saboia (2014) também aponta para a redução de crescimento 

na PEA devido a maior necessidade de qualificação por parte dos trabalhadores, o que tornou a 

ingressão de jovens ao mercado de trabalho mais tardia e ocorreu simultaneamente a um 

envelhecimento da população. O autor coloca que o crescimento econômico será retomado 

mediante um aumento na produtividade do trabalho (que pode ser solucionado com uma maior 

qualidade no ensino público) e com a retomada de condições favoráveis aos investimentos 

públicos e privados. 

Ainda de acordo com o Gráfico 2, a partir de 2015 já se torna mais clara a percepção da 

Lei de Okun na economia brasileira. A recessão econômica passou a ser tão forte que a 

tendência da taxa de desemprego não pôde ser mantida nem mesmo com uma expansão dos 

empregos mais improdutivos, como vinha ocorrendo até então. Em 2015 e 2016 a severa 

recessão de -3,5% e -3,3%, respectivamente, ocasionaram uma brusca elevação na taxa de 

desemprego, que saltou de 6,8% em 2014 para 11,5% em 2016. No ano de 2017 o PIB 

recuperou-se (+1,1%), porém não o suficiente para regredir a taxa de desemprego, que ainda 

amargava os efeitos das recessões nos anos anteriores. Nota-se aqui certa defasagem do 

mercado de trabalho para responder ao crescimento da economia. Além do mais o crescimento 

foi pequeno, quando comparado ao crescimento médio anual do PIB na primeira década dos 

anos 200021, quando o mercado de trabalho enfrentava uma condição amplamente favorável. 

Desse modo, a taxa de desemprego ainda cresceu mais 1,2 pontos percentuais, chegando a seu 

ápice em 2017 (12,7%). Em 2018, um novo leve crescimento de 1,1% alterou um pouco o 

cenário da taxa de desocupação, porém a redução foi muito pequena (-0,4 p.p.). 

Após atingir o ponto mínimo do período de análise em 2014, a taxa de desemprego 

voltou a crescer consideravelmente em 2015. Cury e Silveira (2017), em reportagem publicada 

no portal G1, apontam como causa justamente a severa recessão que atingiu o Brasil nos anos 

de 2015 e 2016, que configurou, no acumulado de dois anos, como uma das piores recessões 

da história nacional.  

Rossi e Mello (2017) realizaram uma nota com o intuito de revelar as causas para a crise 

e a cronologia dos acontecimentos. Primeiramente revelam que, desde o fim de 2013 e mais 

acentuadamente a partir do segundo semestre de 2014, houve uma queda na taxa de 

 

21 Sobre o crescimento na primeira década dos anos 2000 ver, por exemplo, Saboia (2014).  
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investimento no Brasil, ocasionada, segundo os autores, por fatores políticos (falha nas 

conduções de políticas econômicas e incertezas acerca das eleições de 2014), aspectos 

internacionais (queda no preço das commodities em 2014) e elementos institucionais e jurídicos 

(avanço da operação lava-jato que afetou setores estratégicos da economia nacional, como 

petróleo, gás, construção civil e indústria naval). 

Contudo, Rossi e Mello (2017) apontam para a instauração de uma crise de fato em 

2015, quando não somente o investimento reduz, mas passam a apresentar sinais desfavoráveis 

também o consumo das famílias (que cai), a taxa de desemprego (que se eleva) e a renda (que 

reduz), fatos não observáveis de maneira concreta no ano de 2014 – o que corrobora com o 

Gráfico 1, que revela um reduzido crescimento do PIB em 2014, porém ainda não negativo.  

Segundo Rossi e Mello (2017), o estopim para o desencadeamento da crise foi o choque 

recessivo iniciado em 2015 com o intuito de ajustar e equilibrar as contas públicas nacionais. 

Destacam ainda um ponto de vista crítico de que “o mercado de trabalho sobreaquecido também 

era uma fonte de desequilíbrio cujo remédio era o aumento do desemprego e redução de salários 

reais” (ROSSI; MELLO, 2017, p. 3). Conforme os autores essa contração econômica divide-se 

em: choque recessivo – com a queda dos gastos do governo frente aos anos anteriores; choque 

dos preços administrados: aumento nos preços de combustíveis e energia; choque cambial (forte 

desvalorização da moeda frente ao dólar), o que segundo os autores: 

tem impacto nas estruturas de custos e patrimonial das empresas, contribui para o 

aumento da taxa de inflação e com isso para a redução dos salários reais, impactando 

negativamente o consumo, além disso, no curto prazo essa mudança encarece a cesta 

de produtos que compõe o investimento (ROSSI; MELLO, 2017, p. 3). 

E, por fim, o choque monetário, com o aumento na taxa de juros em resposta à elevada 

inflação provocada pelas próprias medidas governamentais anteriormente citadas. O choque 

monetário naturalmente torna-se outro fator contracionista na economia ao dificultar o acesso 

ao crédito. 

Observa-se que a economia brasileira já apresentava sinais de contração com a queda 

nos investimentos principalmente a partir de 2014. Como apresentado no referencial teórico 

deste estudo, Keynes iria sugerir medidas anti-cíclicas por parte do governo para realizar um 

ajuste na economia. E isso era justamente o que vinha sendo apresentado no debate político de 

2014 – conforme apontam Rossi e Mello (2017, p. 3) 

a plataforma política vencedora trazia ideias como o ajuste gradual nos preços 

administrados, a expansão de gastos públicos sociais e de investimento, o uso das 

estatais como instrumentos de desenvolvimento e políticas voltadas para manutenção 

da baixa taxa de desemprego.  
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 Porém, as medidas tomadas caracterizaram justamente atitudes pró-cíclicas, que 

levaram a economia brasileira a um dos maiores choques recessivos da história nacional. 

 A partir de 2016, o novo governo que assumiu a presidência, segundo Rossi e Mello 

(2017, p. 5), passou “a privilegiar as reformas estruturais em detrimento do ajuste de curto 

prazo, seguindo a mesma lógica da austeridade; de desregulamentação econômica, liberalização 

financeira, redução do gasto público e do tamanho do estado” o que, segundo tais, levaria “a 

economia brasileira ande por mais de dois anos em marcha à ré” (ROSSI; MELLO, 2017, p. 5), 

o que realmente é confirmado no Gráfico 2, haja vista a nova retração, desta vez de -3,3%.  

 Outro aspecto que aponta para uma crise de fato desencadeada por fatores internos é a 

comparação do crescimento do PIB brasileiro com outros países. Nesse sentido, o Gráfico 3 

expõe a evolução da taxa de crescimento do PIB brasileiro junto a outros países selecionados, 

incluindo nações em desenvolvimento, como Argentina e México e desenvolvidas, como 

Alemanha, Estados Unidos da América (EUA) e França.  

Gráfico 3 - Taxa de Crescimento Real do PIB (%) – Alemanha, Argentina, Brasil, EUA, 

França e México, 2010-2017 

 
Fonte: Banco Mundial (World Data Bank) (2019). Elaboração própria. 

 

 Mediante análise do Gráfico 3, torna-se claro que a severa recessão que atingiu o Brasil 

em 2015/2016 foi algo isolado, fortalecendo os argumentos que apontam para causas internas 

à crise brasileira. Somente a Argentina também apresentou um crescimento negativo do PIB 

em 2016, mas algo também desencadeado por fatores internos ao país, o que pode ser observado 
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pela análise de 2015, onde lá houve um crescimento, o que afasta a hipótese de uma causa 

comum para ambos os países.  

Ainda referente ao desempenho brasileiro, a partir de 2017 a economia brasileira voltou 

a crescer, mesmo que moderadamente, de acordo com dados do PIB (Gráficos 2 e 3). Porém, 

como afirma João Saboia, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, em reportagem veiculada no El País, o desemprego demora mais para voltar a 

diminuir, após a efetiva retomada da economia (JIMÉNEZ; MENDONÇA, 2018), confirmando 

o fenômeno observado no Gráfico 2.                                                                                    

Em 2018 houve expansão dos empregos mais precários, como os informais e os 

trabalhadores por conta própria, conforme apontam dados do IBGE (JIMÉNEZ; MENDONÇA, 

2018) – algo que será também analisado no subcapítulo a seguir. Para o professor de economia 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fernando de Holanda Barbosa Filho, em reportagem ao 

Nexo Jornal, o crescimento desses tipos de empregos não deve ser encarado como assustador, 

mas como um processo natural que reflete o início da retomada na economia (CASTRO, 2017). 

Entretanto, a efetiva recuperação ocorre geralmente quando os postos de trabalhos formais 

voltam a crescer, por se tratar de empregos com rendimentos mais elevados e que propiciam 

maior acesso ao crédito, conforme aponta uma análise do Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial (IEDI) (JIMÉNEZ; MENDONÇA, 2018).  

 

4.2 MUDANÇAS NA COMPOSIÇÃO DO EMPREGO BRASILEIRO EM DECORRÊNCIA 

DA CRISE 

 

 Este subcapítulo apresenta a evolução da composição na PEA brasileira segundo 

características elencadas. Mediante análise dos dados do crescimento econômico percebe-se 

que em 2014 a recessão já tem início, mesmo que de forma moderada, haja vista que o 

crescimento econômico, ainda que não negativo, já é estará muito próximo a zero (0,5% – 

Gráfico 2 – queda de 2,5 p.p. em relação ao ano anterior). Desse modo, a comparação dar-se-á 

com base no estoque da PEA e, por vezes, na taxa de desocupação do último trimestre de 201322 

ao mesmo período em 201823. A análise a seguir tomará por base o estudo de POCHMANN 

(2018), que verificou os efeitos entre o segundo trimestre de 2014 ao primeiro de 2018.  

 

22 Com o intuito de levar-se em consideração um período pré-crise.  
23 Será utilizado o quarto trimestre de ambos os anos para evitar-se que efeitos sazonais distorçam a análise.  
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4.2.1 Análise geral da composição do emprego 

 

A Tabela 1 revela a evolução da população total brasileira segundo a PNADC, e algumas 

de suas desagregações relevantes para a análise do mercado de trabalho. Temporalmente, os 

dados abrangem o quarto trimestre de 2013 e de 2018. A evolução percentual no período 

também pode ser verificada na tabela. 

Tabela 1 - Evolução da População Total, População em Idade Não Ativa (PINA), 

População em Idade Ativa (PIA), PEA, PEA Ocupada e PEA desempregada – Brasil, 4º 

trimestre 2013 e 4º trimestre 2018 (em milhões) 

Variável 4º tri. 2013 4º tri. 2018 
Variação 

(em milhões) 
Variação % 

População Total 200,1 208,5 8,4 4,2% 

 PINA  40,5 38,4 -2,1 -5,0% 

 PIA 159,6 170,0 10,4 6,5% 

  PEA 97,4 104,9 7,5 7,7% 

   PEA Ocupada 91,4 92,7 1,3 1,5% 

   PEA Desempregada 6,0 12,2 6,2 102,1% 

Fonte: PNADC/IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

 Com base na Tabela 1, destacam-se alguns pontos relevantes. Inicialmente, percebe-se 

que a População Total cresceu 4,2% e a PIA, 6,5%. Com a elevação da PIA torna-se esperado 

um crescimento também da PEA, que, no período analisado, foi ainda maior em termos 

relativos (7,7%). Desse crescimento da PEA (7,5 milhões de pessoas), apenas 1,3 milhão foi 

absorvido pelo mercado de trabalho, ou seja, 6,2 milhões de pessoas adentraram à chamada 

população desocupada ou desempregada (crescimento relativo de 102,1%).  

 A Tabela 2, por sua vez, tem o intuito de mostrar com mais detalhes a PEA, a qual é 

utilizada como referência para o cálculo da taxa de desocupação. 
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Tabela 2 - Classificação da PEA quanto a ocupação, desocupação e subutilização - 

Brasil, 4º trimestre 2013 e 4º trimestre 2018 (em milhões) 

Variável 
4º tri. 

2013 

4º tri. 

2018 

Variação  

(em milhões) 
Variação % 

População Economicamente Ativa 

(PEA) 

97,4 

(100%) 
104,9 

(100%) 
7,5 7,7% 

 PEA Ocupada 
91,4 

(93,8%) 

92,7 

(88,4%) 
1,3 1,5% 

  Empregados¹ 
63,7 

(65,3%) 

62,3 

(59,4%) 
-1,4 -2,2% 

   Com carteira de trabalho assinada 
46,7 

(47,9%) 

43,9 

(41,8%) 
-2,8 -6,0% 

   Sem carteira de trabalho assinada 
17,0 

(17,4%) 

18,4 

(17,6%) 
1,4 8,4% 

  Empregador² 
3,8     

(3,9%) 

4,5     

(4,3%) 
0,7 19,5% 

  Conta Própria³ 
21,2 

(21,7%) 

23,8 

(22,7%) 
2,6 12,3% 

  Trabalhador familiar auxiliar4 
2,8     

(2,9%) 

2,2     

(2,1%) 
-0,6 -22,7% 

 PEA Desempregada 
6,0    

(6,2%) 

12,2 

(11,6%) 
6,2 102,1% 

 Subutilização5 
15,2 

(15,6%) 

26,8 

(25,6%) 
11,6 76,8% 

¹ Soma de empregos no setor privado, público e dos trabalhadores domésticos. 

² Conforme IBGE (2014, p. 20) constitui “pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, 

com pelo menos um empregado”.  

³ Conforme IBGE (2014, p. 20) constitui “pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, 

sozinha ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com a ajuda de trabalhador familiar auxiliar” 
4 Conforme IBGE (2014, p. 20) constitui “pessoa que trabalhava sem receber pagamento, durante pelo menos 

uma hora na semana de referência, em ajuda a membro da unidade domiciliar que era conta própria, empregador 

ou empregado” 
5 Soma dos que gostariam de trabalhar, mas não procuraram trabalho aos que procuraram emprego mas não 

estavam disponíveis para trabalhar na semana de referência (força de trabalho potencial), junto aos que 

trabalham menos de 40hrs semanais e gostariam de trabalhar mais (subocupado por insuficiência de horas 

trabalhadas) e aos próprios desocupados (IBGE, 2016).  

Fonte: PNADC/IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

  

 Na Tabela 2 é possível identificar inicialmente que, dentre a PEA ocupada, entre o 4º 

trimestre de 2013 ao mesmo período em 2018, cresceram o contingente dos empregados 

assalariados sem carteira assinada (1,4 milhões ou 8,4%), dos empregadores (0,7 milhões ou 

19,5%) e dos trabalhadores por conta própria (2,6 milhões ou 12,3%), enquanto que o 

contingente de empregados com carteira assinada e os trabalhadores familiar auxiliares 

reduziram, respectivamente, em 2,8 e 0,6 milhões (ou 6,0% e 22,7%, em termos relativos). Em 

termos de participação na PEA ocupada, destaca-se a grande queda dos empregos com carteira 
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assinada (-6,1 p.p. – de 47,9% para 41,8%), tornando-se o principal responsável pela evolução 

de 5,4 p.p. na participação dos desocupados, haja vista que a participação das demais classes 

mantiveram-se relativamente estáveis.  

 Além disso, observa-se também a grande elevação na PEA desocupada, o que já havia 

sido apresentado na Tabela 1, e, adicionalmente, na massa de subutilização, que cresceu 11,6 

milhões no período ou 76,8% em termos relativos. Percebe-se, assim, que além do crescimento 

de 6,2 milhões desempregados, houve ainda um aumento no nível da chamada força de trabalho 

potencial e dos subocupados por insuficiência de horas trabalhadas no mercado de trabalho 

brasileiro, atingindo, em 2018, cerca de 1 a cada 4 integrantes da PEA.  

 

4.2.2 Análise Setorial 

 

A Tabela 3 revela a evolução das ocupações segundo os grupamentos de atividade no 

trabalho principal. 
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Tabela 3 - PEA ocupada segundo ocupações no trabalho principal - Brasil, 4º trimestre 

2013 e 4º trimestre 2018 (em milhões) 

Variável 
4º tri. 

2013 

4º tri. 

2018 

Variação       

(em milhões) 
Variação % 

 PEA Ocupada 
91,4 

(100%) 

92,7 

(100%) 
1,3 1,5% 

  Primário (Agropecuária, 

produção florestal, pesca e 

aquicultura) 

10,3 

(11,2%) 

8,4 

(9,1%) 
-1,9 -18,2% 

  Secundário 
20,9 

(22,9%) 

18,6 

(20,0%) 
-2,3 -11,1% 

   Indústria Geral 
12,8 

(14,0%) 

11,8 

(12,7%) 
-1,0 -8,2% 

    Indústria de Transformação 
11,4 

(12,5%) 

10,5 

(11,3%) 
-0,9 -7,9% 

   Construção Civil 
8,1 

(8,8%) 

6,8 

(7,3%) 
-1,3 -15,7% 

  Terciário 
60,2 

(65,9%) 

65,7 

(70,9%) 
5,5 9,1% 

   Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas 

17,4 

(19,1%) 

17,7 

(19,1%) 
0,3 1,8% 

    Transporte, armazenagem e 

correio 

4,2 

(4,6%) 

4,7 

(5,1%) 
0,6 13,3% 

    Alojamento e alimentação 
4,2 

(4,6%) 

5,4 

(5,8%) 
1,2 28,1% 

    Informação, comunicação e 

atividades financeiras, imobiliárias, 

profissionais e administrativas 

9,7 

(10,6%) 

10,3 

(11,2%) 
0,7 6,8% 

    Administração pública, defesa, 

seguridade social, educação, saúde 

humana e serviços sociais 

14,7 

(16,1%) 

16,3 

(17,6%) 
1,6 10,8% 

    Outro serviço 
4,1 

(4,5%) 

4,9 

(5,3%) 
0,9 21,1% 

    Serviço doméstico 
5,9 

(6,5%) 

6,3 

(6,8%) 
0,3 5,4% 

 Fonte: PNADC/IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

 Mediante análise da Tabela 3, verifica-se uma ampliação de um fenômeno já observado 

em períodos anteriores pelo menos em parte do mercado de trabalho brasileiro, a saber, uma 
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perda de participação do setor secundário24. Percebe-se inicialmente que, já em 2013, o setor 

terciário era o detentor da maior participação nos empregos (65,9%), seguido do secundário 

(22,9%) e do primário (11,2%).  

Ademais, dentre o último trimestre de 2013 ao mesmo período em 2018, identifica-se 

que a PEA ocupada pôde apresentar ainda um leve aumento (1,3 milhões) puxado justamente 

pelo setor terciário, onde houve uma ampliação de 5,5 milhões de ocupações. Nesse 

departamento destacam-se os setores de “Administração pública, defesa, seguridade social, 

educação, saúde humana e serviços sociais” e “Alojamento e alimentação” com os maiores 

crescimentos em termos absolutos, superando a marca de um milhão de novas ocupações (1,6 

e 1,2 milhão de ocupações, respectivamente). 

 Por outro lado, os setores primário e secundário apresentaram uma redução no nível de 

ocupação (-1,9 e -2,3 milhões respectivamente), o que levou o terciário, no 4º trimestre de 2018, 

a se tornar o responsável por mais de 70% das ocupações (crescimento de 5,0 p.p. em relação a 

participação no último trimestre de 2013). O setor secundário vem em seguida empregando 

20,0% dos ocupados (redução de 2,9 p.p. em relação ao mesmo período em 2013), e, por fim, 

9,1% atuam no setor primário (redução de 2,1 p.p.).  

 

4.2.3 Análise Regional 

 

 A Tabela 4 apresenta a evolução da taxa de desemprego em termos regionais, 

desagregando os dados dentre as cinco macrorregiões e as 27 unidades federativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Sobre desindustrialização no Brasil ver, por exemplo, Monteiro e Lima (2017). 
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Tabela 4 - Taxa de desocupação – Brasil, macrorregiões e unidades federativas, 4º 

trimestre 2013 e 4º trimestre 2018 (em %) 

Variável 4º tri. 2013 4º tri. 2018 Variação % 

Brasil 6,2 11,6 87,1% 

 Centro-Oeste 4,9 8,5 73,5% 

  Distrito Federal 8,4 12,1 44,0% 

  Goiás 4,0 8,2 105,0% 

  Mato Grosso 3,7 6,9 86,5% 

  Mato Grosso do Sul 4,5 7,0 55,6% 

 Nordeste 7,9 14,3 81,0% 

  Alagoas 9,3 15,9 71,0% 

  Bahia 9,0 17,4 93,3% 

  Ceará 6,9 10,1 46,4% 

  Maranhão 5,5 14,0 154,5% 

  Paraíba 8,4 11,0 31,0% 

  Pernambuco 7,3 15,5 112,3% 

  Piauí 6,9 12,3 78,3% 

  Rio Grande do Norte 9,8 13,4 36,7% 

  Sergipe 8,7 15,0 72,4% 

 Norte 6,5 11,7 80,0% 

  Acre 6,9 13,1 89,9% 

  Amapá 9,2 19,6 113,0% 

  Amazonas 7,6 14,4 89,5% 

  Pará 6,0 10,2 70,0% 

  Rondônia 4,9 9,0 83,7% 

  Roraima 6,6 14,0 112,1% 

  Tocantins 6,4 10,4 62,5% 

 Sudeste 6,2 12,1 95,2% 

  Espírito Santo 5,9 10,2 72,9% 

  Minas Gerais 5,7 9,7 70,2% 

  Rio de Janeiro 6,2 14,8 138,7% 

  São Paulo 6,5 12,4 90,8% 

 Sul 3,8 7,3 92,1% 

 Paraná 3,7 7,8 110,8% 

 Rio Grande do Sul 4,6 7,4 60,9% 

 Santa Catarina 2,5 6,4 156,0% 

 Fonte: PNADC/IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

 A Tabela 4 evidencia alguns fenômenos interessantes quanto a geração de emprego no 

Brasil. Primeiramente destaca-se que, no quarto trimestre de 2013, duas macrorregiões 

superavam a taxa média de desocupação nacional, a saber: Nordeste (7,9%) e Norte (6,5%) 

frente a taxa média nacional de 6,2%; já em 2018 foram três macrorregiões: Nordeste (14,3%), 

Sudeste (12,1%) e Norte (11,7%) enquanto a taxa média brasileira foi de 11,6%. A região Sul 

apresentou a menor taxa de desemprego dentre as cinco em ambos os períodos – 3,8% e 7,3%, 
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respectivamente – seguida da região Centro-Oeste – 4,9% e 8,5%, nessa ordem. A região 

Sudeste, no primeiro período analisado, igualou a taxa nacional de 6,2%. Tal região destaca-se 

também por apresentar o maior crescimento, em termos relativos, na taxa de desocupação do 

último quarto de 2013 ao mesmo período em 2018 (95,2%), seguido da região Sul (92,1%), 

Nordeste (81,0%), Norte (80,0%) e Centro-Oeste (73,5%).  

 Já, tratando-se das unidades federativas, no último trimestre de 2013, apresentavam as 

maiores taxas de desemprego o Rio Grande do Norte (9,8%), Alagoas (9,3%), Amapá (9,2%), 

Bahia (9,0%) e Sergipe (8,7%); no mesmo período, em 2018, a ordem foi Amapá (19,6%), 

Bahia (17,6%), Alagoas (15,9%), Pernambuco (15,5%) e Sergipe (15,0%). Nota-se que a única 

alteração dentre as cinco maiores taxas de desemprego, em ambos os períodos, foi a ausência 

do Rio Grande do Norte no segundo espaço de tempo com a respectiva inclusão de Pernambuco; 

além disso alterou-se somente algumas posições dos estados, que, nos dois momentos, foram 

exclusivamente unidades federativas do Nordeste e do Norte. 

 Por outro lado, as menores taxas de desocupação, no último quarto de 2013, foram 

apresentadas por Santa Catarina (2,5%), seguida do Paraná (3,7%), Mato Grosso (3,7%), Goiás 

(4,0%) e Mato Grosso do Sul (4,5%); no segundo período analisado, destaca-se com a menor 

taxa novamente Santa Catarina (6,4%), seguida do Mato Grosso (6,9%), Mato Grosso do Sul 

(55,6%), Rio Grande do Sul (7,4%) e Paraná (7,8%). Dentre as menores taxas, em ambos os 

períodos, concentram-se estados da região Sul e Centro-Oeste.  

 Quando se analisa a evolução da taxa de desemprego, percebe-se incialmente que, em 

todas as unidades federativas, a taxa de desocupação cresceu. Posteriormente, vê-se que o maior 

crescimento dessa taxa, em termos relativos, foi apresentado pelo estado de Santa Catarina 

(156,0%), seguido do Maranhão (154,5%), Rio de Janeiro (138,7%), Amapá (113,0%) e 

Pernambuco (112,3%). Já as menores evoluções ficam com Paraíba (31,0%), Rio Grande do 

Norte (36,7%), Distrito Federal (44,0%), Ceará (46,4%) e Mato Grosso do Sul (55,6%).  

 Por fim, apontam-se para alguns aspectos relevantes observados. O primeiro ponto 

refere-se ao estado de Santa Catarina que, apesar de apresentar a menor taxa de desocupação 

tanto no último trimestre de 2013 como no mesmo período em 2018 – 2,5% e 6,4%, 

respectivamente, também se destacou por apresentar a maior evolução a taxa de desemprego 

em termos relativos no período, quase triplicando a proporção de desempregados. Por outro 

lado, verifica-se a brusca elevação apresentada pelo estado do Amapá, que no último trimestre 

de 2013 já apresentava a terceira maior taxa de desemprego do país (9,2%), e que, ao obter o 

terceiro maior crescimento relativo desta taxa no período (113,0%), passou, no último quarto 

de 2018, a aparecer com a maior taxa de desemprego (19,6%). O mesmo não ocorreu com o 
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estado do Rio Grande do Norte, que, no último quarto de 2013 possuía a maior taxa de 

desemprego (9,8%), mas que, ao apresentar o segundo menor crescimento da taxa no período 

(36,7%), passou a ser, no último trimestre de 2018, apenas a décima maior taxa de desemprego 

do país (13,4%).  

 

4.2.4 Análise por Grau de Instrução 

 

 A Tabela 5 expõe a taxa de desocupação por nível de instrução. 

Tabela 5 - Taxa de desocupação por nível de instrução - Brasil, 4º trimestre 2013 e 4º 

trimestre 2018 (em %) 

Nível de instrução 
4º trimestre 

2013 

4º trimestre 

2018 
Variação % 

Até 1 ano de estudo 3,7 9,8 164,9% 

Ensino fundamental 

incompleto 
5,4 11,1 105,6% 

Ensino fundamental completo 6,5 13,5 107,7% 

Ensino médio incompleto 10,7 19,7 84,1% 

Ensino médio completo 7,3 12,8 75,3% 

Ensino superior incompleto 6,6 12,6 90,9% 

Ensino superior completo 3,4 5,9 73,5% 

Total 6,2 11,6 87,1% 

 Fonte: PNADC/IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

 Na Tabela 5, observa-se que, todos os grupos da população brasileira, segundo o nível 

de escolaridade, sofreram com o impacto da recessão econômica. A maior taxa de desemprego, 

já no último quarto de 2013, era apresentada pela classe de pessoas com ensino médio 

incompleto (10,7%) e continuou a ser no mesmo período em 2018 (19,7%). Já a menor taxa, 

também em ambos os períodos, foi apresentada por aqueles com ensino superior completo 

(3,4% e 5,9%, respectivamente, no quarto trimestre de 2013 e no mesmo período em 2018). 

 Com relação a variação no período, nota-se que, de maneira geral, os mais impactados 

com a crise econômica foram os de menor escolaridade, haja vista que os três maiores 

crescimentos foram das classes com até um ano de estudo (164,9%), junto àqueles com ensino 

fundamental completo (107,7%) e incompleto (105,6%). Já os menores crescimentos na taxa 

foram apresentados pelos grupos com ensino superior completo (73,5%), seguido do ensino 

médio completo (75,3%) e ensino médio incompleto (84,1%).  
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4.2.5 Outras observações 

 

 A Tabela 6 revela a PEA desempregada segundo características relevantes e não 

apresentadas anteriormente. 

Tabela 6 - PEA desocupada segundo cor ou raça, sexo e faixa etária - Brasil, 4º trimestre 

2013 e 4º trimestre 2018 (em milhões) 

Variável 4º tri. 2013 4º tri. 2018 
Variação  

(em milhões) 
Variação % 

PEA desocupada 
6,0           

(100%) 

12,2   

(100%) 
6,2 102,1% 

 Branca 
2,3          

(38,0%) 

4,2 

(34,7%) 
1,9 84,7% 

 Parda 
3,1          

(51,1%) 

6,3 

(51,6%) 
3,2 104,2% 

 Preta 
0,6          

(10,4%) 

1,6 

(12,8%) 
1,0 148,1% 

 Outras¹ 
0,03          

(0,5%) 

0,1 

(0,8%) 
0,1 257,1% 

 Feminino 
3,2            

(53,4%) 

6,3 

(52,1%) 
3,1 96,9% 

 Masculino 
2,8          

(46,6%) 

5,8 

(47,9%) 
3,0 108,0% 

 De 14 a 17 anos 

0,5           

(9,0%) 

1,0 

(8,0%) 
0,5 79,3% 

 De 18 a 24 anos 

2,0              

(33,0%) 

3,9 

(32,3%) 
1,9 98,0% 

 De 25 a 39 anos 

2,3          

(37,8%) 

4,2 

(34,4%) 
1,9 83,9% 

 De 40 a 59 anos 

1,1          

(18,6%) 

2,8 

(22,7%) 
1,7 146,4% 

 De 60 anos ou mais 

0,1           

(1,6%) 

0,3 

 (2,6%) 
0,2 228,4% 

 ¹ Inclui pessoas de cor ou raça amarela, indígena e sem declaração. 

 Fonte: PNADC/IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

 Através da Tabela 6 é possível constatar diversos fatos: referente a cor ou raça, percebe-

se que o maior crescimento relativo da PEA desempregada se deu na categoria outras, que inclui 

cor ou raça amarela, indígena e sem definição (257,1%). Dentre as três principais cores ou raças 

em termos absolutos, o maior crescimento relativo se deu entre a população preta (148,1%), 

seguido da parda (104,2%) e branca (84,7%). A população branca foi a única que não mais do 

que duplicou o número de desocupados. 
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 Referente ao sexo, vê-se que, em termos relativos, a população masculina desocupada 

cresceu um pouco mais do que a feminina (108,0% contra 96,9%), já em termos absolutos a 

evolução foi próxima – aumento aproximado de 3 milhões de pessoas em cada categoria. 

 Enfim, é notório a grande disparidade entre as faixas etárias. No período analisado o 

impacto foi maior, em termos relativos, primeiramente nos de idade mais avançada, a começar 

pelos com mais de 60 anos (com crescimento de 228,4%), seguido dos de 41 a 59 anos 

(146,4%). As demais categorias obtiveram uma evolução relativa entre 75% a 100%. Na Tabela 

7 a análise do impacto será mais robusta, haja vista a análise da evolução da taxa de desemprego 

em si, que já leva em consideração também a evolução da PEA de cada categoria no período.  

 A Tabela 7 revela a taxa de desemprego segundo as desagregações da Tabela 6. 

Tabela 7 - Taxa de desocupação segundo cor ou raça, sexo e faixa etária - Brasil, 4º 

trimestre 2013 e 4º trimestre 2018 (em %) 

Variável 4º trimestre 2013 4º trimestre 2018 Variação % 

PEA desocupada 6,2 11,6 87,1% 

 Branca 5,0 9,2 84,0% 

 Parda 7,1 13,3 87,3% 

 Preta 8,2 14,5 76,8% 

 Feminino 7,6 13,5 77,6% 

 Masculino 5,1 10,1 98,0% 

 De 14 a 17 anos 18,5 40,3 117,8% 

 De 18 a 24 anos 13,1 25,2 92,4% 

 De 25 a 39 anos 6,0 10,7 78,3% 

 De 40 a 59 anos 3,2 6,9 115,6% 

 De 60 anos ou mais 1,6 4,0 150,0% 

 Fonte: PNADC/IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

 A Tabela 6 teve o intuito de revelar uma noção quantitativa do número de pessoas que 

ocupam a PEA desocupada em cada uma das categorias apresentadas. A Tabela 7 busca revelar 

a evolução da taxa de desemprego dessas categorias. 

 Primeiro, no que se refere à cor ou raça, percebe-se que a evolução da taxa de 

desemprego entre as três principais raças (em termos de participação) foi próxima (cerca de 

80%), porém, em ambos os períodos, o desemprego era maior na raça ou cor preta (8,2% no 

último quarto de 2013 e 14,5% no mesmo período em 2018), seguido da parda (7,1% e 13,3%, 

respectivamente) e da branca (5,0% e 9,2%, na devida ordem).  

 Já quanto ao sexo, percebe-se que a evolução da taxa de desemprego foi maior no sexo 

masculino – 98,0% contra 77,6% do feminino – porém há de se destacar que, mesmo assim, em 



49 

 

ambos os períodos a taxa de desemprego das mulheres foi superior à dos homens (7,6% delas 

contra 5,1% deles no primeiro período e 13,5% contra 10,1% no segundo). 

 Finalmente, em termos de idade, percebe-se inicialmente o quanto a taxa de desemprego 

é maior entre os mais jovens em ambos os períodos. Na faixa de 14 a 17 anos a taxa de 

desemprego foi cerca de três vezes maior que a média nacional no último quarto de 2013 e 

quase quatro vezes maior no mesmo período em 2018 (evolução de 117,8% no período contra 

87,1% da taxa média nacional); a segunda faixa etária de menor idade (18 a 24 anos) apresenta 

a segunda maior taxa também com folga em ambos os períodos – pouco mais de duas vezes 

maior que a taxa média nacional nos dois espaços de tempo (13,1% e 25,2% contra 6,2% e 

11,6% da taxa média brasileira, na devida ordem). A faixa de 25 a 34 anos é uma das que mais 

evoluiu na PEA desempregada em termos absolutos – conforme Tabela 6 – mas também é a 

cuja taxa de desemprego menos cresceu (78,3% – de 6,0% para 10,7%) – evidenciando uma 

elevada participação na PEA como um todo. Já as faixas etárias mais avançadas (40 a 59 anos 

e 60 anos ou mais) destacam-se por apresentarem as menores taxas de desemprego em ambos 

os períodos (3,2% e 1,6% no último trimestre de 2013, respectivamente e 6,9% e 4,0% no 

mesmo período em 2018, nessa ordem), todavia também por apresentar altas evoluções em 

termos relativos no período analisado (115,6% e 150,0%, na devida ordem).  

 Por fim, o Gráfico 4 expõe a evolução da massa de rendimentos reais, do rendimento 

média real e do número de ocupações durante o período analisado.  
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Gráfico 4 - Evolução da Massa de rendimentos reais, do Rendimento média real e do 

Número de ocupações* – Brasil, 4º trimestre 2013-4º trimestre 2018 (4º tri. 2013 = 100) 

 
* Tanto a massa como o rendimento médio são efetivamente recebidos no mês de referência e deflacionados 

tomando por referência fevereiro de 2019. A renda média foi extraída da PNADC, ou seja, não foi realizada uma 

simples divisão da massa salarial pelo número de ocupações. 

Fonte: PNADC/IBGE (2019). Elaboração própria. 

 

 O Gráfico 4 evidencia que a massa de rendimentos reais e o rendimento médio real 

apresentaram um crescimento durante o período analisado como um todo. Percebe-se que o 

rendimento médio real apresentou uma evolução quase que constante no período (em torno de 

0,9% a.a.), na medida em que mesmo nos períodos onde a massa salarial cresceu pouco (2015) 

ou decresceu (2016) houve também uma queda no número de ocupações. Além disso, no 

período como um todo, nota-se uma evolução de 7,3% na renda média real, 4,6% na renda 

média real e 1,5% no nível geral de ocupações.  

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Através dos dados expostos e analisados neste capítulo foi possível verificar, 

primeiramente, o quão forte foi o impacto da crise econômica nacional ao mercado de trabalho. 

Posteriormente, a análise comparativa com outros países, aliado à constatações de outros 

autores, mediante análise de dados, permitiu concluir que a crise econômica que atingiu o Brasil 

foi ocasionada por diversos fatores, dentre os quais predomina a má condução da política 

econômica brasileira a partir de 2015, que provocou um choque recessivo, um choque nos 
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preços administrados, um choque cambial e um choque monetário, levando o país, nos anos 

2015 e 2016, a uma das piores recessões da história nacional. 

  Diante disso, a taxa de desemprego retornou, em três anos (2014-2017), a um patamar 

do qual havia levado 11 anos para se afastar. E, pelo que parece, novamente o processo de 

recuperação tende a ser lento, através da análise dos dados. 

 Atualmente, discute-se sobre diversos pontos que seriam necessários para levar a uma 

retomada na expansão dos empregos. Este trabalhou revelou que, durante o período de crise, 

além de uma forte elevação na taxa do desemprego o índice de subutilização do trabalho 

também se elevou muito, atingindo cerca de 1 em cada 4 integrantes da força de trabalho. Ou 

seja, além do aumento no número de desocupados, percebe-se uma forte elevação daqueles que 

perderam a confiança no mercado de trabalho, pois até gostariam de trabalhar, mas desistiram 

de procurar emprego e daqueles que trabalham menos de 40 horas semanais, mas que gostariam 

de trabalhar mais. Torna-se curioso este último indicador, pois possivelmente aponta para um 

grande contingente de indivíduos que trabalham menos de 40 horas e que não auferem a renda 

necessária para o mantimento de uma qualidade de vida aceitável, e, por isso, buscam uma 

ocupação na qual possam trabalhar mais e, consequentemente, auferir uma maior renda e 

expandir a qualidade de vida. Ademais, nota-se que a composição dentre aqueles que 

permaneceram na PEA ocupada tornou-se mais frágil, mediante a brusca redução na 

participação dos empregos com carteira de trabalho assinada, os quais tendem a ser mais 

seguros e de melhores remunerações.  

 Na composição setorial, o aumento na participação do setor terciário não reflete-se 

necessariamente como algo ruim, todavia é necessário que uma atenção seja dado ao nível de 

qualificação dos trabalhadores como um todo, para que esse fato não gere uma queda no nível 

de produtividade dos trabalhadores brasileiros, o que poderia levar a uma queda na renda 

agregada nacional, desacelerando assim o processo de recuperação da economia nacional e, 

consequentemente, dos postos de trabalho. Como bem aponta Saboia (2014) uma condição 

necessária a recuperação do bom desempenho econômico seria uma evolução na produtividade 

do trabalhador, que poderia ser estimulada, por exemplo, mediante maior qualidade no ensino. 

É notório que está havendo um aumento na parcela de trabalhadores com mais anos de estudo, 

haja vista, por exemplo, a inserção tardia dos jovens no mercado de trabalho, contudo, há que 

se prezar pela qualidade do ensino, para que os anos de estudo se reflitam, de fato, em ganhos 

de produtividade. Outro ponto que não pode deixar de ser mencionado é o possível agravamento 

ao processo de desindustrialização no período, haja vista não só a queda da participação do 

setor secundário, mas também a queda no número de ocupados em si (-1,0 milhões de 
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trabalhadores somente na indústria e -2,3 milhões no setor secundário como um todo que inclui 

ainda a construção civil).  

 Na esfera regional, percebeu-se que a crise realmente impactou todo o território 

brasileiro. Todavia, há que se ter uma atenção especial a locais como o Nordeste, em que a taxa 

de desocupação chega a ser o dobro da região Sul. Políticas públicas de expansões de emprego 

seriam imprescindíveis a todo o território nacional, entretanto, em especial, às regiões mais 

carentes. Medidas ainda mais bem direcionadas podem ser tomadas ao analisar-se às condições 

dos estados, que, ao desagregar ainda mais os dados, revela constatações ainda mais detalhadas. 

Pode-se observar, por exemplo, a grande diferença no sentido da evolução da taxa de 

desocupação entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Em ambos a taxa de desemprego evoluiu, 

como em todos os demais estados, porém naquele o crescimento foi muito acima da média 

nacional, o que o levou à maior taxa de desemprego do Brasil. Já neste, algo de diferente ocorreu 

para que a taxa crescesse tão aquém da média brasileira, levando-o a uma taxa muito mais 

aceitável em termos relativos no último quarto de 2018. Estudos de caso específicos serão de 

grande valia para que medidas que vem dando certo possam ser aplicadas a outros locais, 

quando possíveis e viáveis. 

Já quanto ao nível de instrução, verificou-se uma ampliação muito forte da taxa de 

desocupação (bem além do crescimento médio) nos níveis de mais baixa escolaridade. Na 

questão de cor ou raça, notou-se um crescimento próximo da taxa de desemprego entre tais, 

porém uma menor taxa entre os brancos em ambos os períodos. No sexo, a taxa evoluiu mais 

entre os homens, porém, tanto no último quarto de 2013 como no mesmo período em 2018, a 

taxa para eles era inferior a delas. Na faixa etária o crescimento mais expressivo se deu entre 

os jovens e os de idade mais avançada, e, por fim, verificou-se um crescimento do salário médio 

real dos trabalhadores no período analisado (em torno de 0,9% a.a.), haja vista que no período 

onde a massa salarial real pouco cresceu (2015) ou diminuiu (2016) o número de ocupados 

também reduziu, gerando assim uma evolução quase que estável na média salarial. 

 Dentre os pontos supracitados, outro aspecto que merece atenção de órgãos públicos são 

os mais jovens, pela imensa dificuldade na inserção ao mercado de trabalho, principalmente 

diante do cenário de crise, haja vista a taxa de desocupação de mais de 40% entre aqueles de 

14 a 17 anos e mais de 25% para os de 18 a 24 anos no último trimestre de 2018. Políticas 

públicas direcionadas a essa classe de pessoas tornam-se indispensáveis para um menor nível 

da taxa de desemprego e para que, essa nova classe, que virá a constituir o mercado de trabalho 

no futuro, tenha uma oportunidade. 
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 De maneira geral, este capítulo buscou desagregar a evolução do mercado de trabalho 

brasileiro, para que agentes públicos e órgãos responsáveis tenham uma base para se 

fundamentar e propor melhorias ao atual cenário. O resultado alcançado torna-se de grande 

valia para que as medidas a serem tomadas tenham o direcionamento correto, haja vista as 

grandes desigualdades nas mais diversas classes analisadas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou responder a seguinte questão de pesquisa: “Quais os efeitos da 

crise econômica brasileira desencadeada a partir de 2014 no mercado de trabalho?”. Para isso, 

teve-se por objetivo geral “Apresentar os impactos da crise econômica brasileira desencadeada 

a partir de 2014 no mercado de trabalho”. Para alcançar tal objetivo, levantou-se a necessidade 

de quatro objetivos específicos, cujos resultados alcançados serão abordados a seguir.  

O primeiro objetivo específico levou a uma breve passagem pelo significado do trabalho 

na história econômica, para assim, chegar a estudos mais atuais que já trataram da relação do 

crescimento econômico e do nível de emprego, além de, finalmente, apresentar alterações 

recentes na composição do mercado de trabalho brasileiro. Smith, Marx, os neoclássicos em 

geral e Keynes foram os pontos de vista abordados até chegar-se à Lei de Okun: primeiro estudo 

que revelou um impacto quantitativo de uma variação do hiato do produto na taxa de 

desemprego. Por fim, ainda dentro deste objetivo inicial, revelou-se algumas alterações atuais 

no mercado de trabalho brasileiro, evidenciando alterações em sua composição a partir de 

determinados fatos que levaram a mudanças no desempenho econômico. O resultado deste 

objetivo veio a constituir a fundamentação teórica deste estudo. 

O segundo objetivo específico propôs-se a analisar o desempenho recente da taxa de 

desemprego brasileira. No capítulo 3, constatou-se que a taxa de desocupação apresentou uma 

tendência decrescente do início dos anos 2000 até 2014, quando chegou em seu ponto mínimo 

(4,8% segundo a PME e 6,8% segundo a PNADC). Todavia, após esse período a tendência foi 

completamente revertida, e a taxa de desemprego chegou, em 2017, a 12,7% (PNADC), 

patamar próximo ao de 2003 (12,3%, conforme PME). O choque foi tão brusco, diante de uma 

crise econômica, que se levantou a necessidade de uma investigação mais profunda, a qual viria 

a desencadear o próximo passo desta pesquisa.   

O terceiro objetivo específico teve por intuito expor a possível relação entre o 

desempenho econômico e a taxa de desemprego do pré-crise ao período de crise, revelando as 

causas para a mudança de rumo no desempenho econômico, e, consequentemente, na taxa de 

desemprego. No subcapítulo 4.1, pôde-se constatar uma relação não tão clara entre as variáveis 

abordadas (taxa de crescimento do PIB e taxa de desemprego) entre 2012-2014, haja vista o 

desempenho econômico moderado e a persistente redução na taxa de desocupação. Explicações 

para isso voltaram-se para a expansão de empregos improdutivos durante esse período 

(predominantemente no setor terciário), aliado a uma redução da PEA. A partir de 2014 a 

relação já se tornou mais evidente: de 2014 a 2018, diante de uma profunda recessão, a taxa de 
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desemprego quase dobrou. Fatores internos, resultados de uma má condução da política 

econômica, revelaram-se como a causa principal para a crise e, para a consequente elevação do 

desemprego.  

Por fim, o quarto e último objetivo específico teve o propósito de apresentar a evolução 

da composição do emprego durante a crise, para, a partir das mudanças ocorridas, sugerir novos 

estudos e/ou direcionamentos para políticas públicas. Os subcapítulos 4.2 e 4.3 abrangem os 

resultados de tal objetivo. Através de uma análise de dados da PNADC do último trimestre de 

2013 ao mesmo período em 2018, verificou-se inicialmente que, durante a crise, além do 

aumento expressivo da taxa de desemprego, houve também uma elevação deveras considerável 

no índice de subutilização, que, no último trimestre de 2013 abrangia cerca de 1 a cada 6 

integrantes da PEA, passando para 1 em 4 no mesmo período em 2018. Além disso, percebeu-

se uma queda na participação dos empregos formais, apontados, de maneira geral, como mais 

seguros e de maior remuneração.  

Ademais, observou-se que, dentre os ocupados, a participação do setor terciário cresceu 

consideravelmente, o que, aliado a uma queda no número de postos de trabalho do setor 

secundário, pode indicar uma possível ampliação no fenômeno de desindustrialização no Brasil. 

Na esfera regional, verificou-se taxas bem divergentes entre as macrorregiões e os estados 

brasileiros. O Nordeste foi o detentor, em ambos os períodos, da maior taxa de desocupação e 

de quatro dos cinco estados com a maior taxa. Já Sul e Centro-Oeste apresentaram as menores 

taxas e os cinco estados de melhor desempenho.  

Finalmente, o subcapítulo 4.3 teve a inédita função de sugerir aspectos de atenção a 

alguns resultados encontrados – destaca-se a necessidade de uma atenção especial ao nível de 

produtividade dos trabalhadores, que poderia ser estimulado, por exemplo, mediante maior 

qualidade no ensino público; ademais, aponta-se para a carência de políticas públicas voltadas 

às regiões mais afetadas pelo desemprego e aos mais jovens, classe onde a taxa de desemprego 

sempre superou consideravelmente a média nacional, e que, na crise, foi ainda mais afetada.  
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