
 
 
 

DIEESE – Subseção APCEF/SP 
Informe semanal – nº 143 – 10 de novembro de 2017.  
 
O IBGE e a subutilização da força de trabalho 
Subutilização da força de trabalho é como o IBGE classifica a parcela da população economicamente 
ativa que se encontra desocupada, subocupada dado o baixo número de horas de trabalho ou aquela 
potencialmente empregável não empregada. Enfim, é o tanto de gente que gostaria de estar 
trabalhando, mas está desempregada.  
No terceiro trimestre de 2017, tal contingente chegou a 26,8 milhões de pessoas, 23,8% da 
população ativa. Na séria divulgada pelo Instituto, sob tal critério o menor porcentual foi registrado 
em 2014, 14,8%. Desde então, a proporção só cresce.  
 
Gráfico 1 – força de trabalho subutilizada em relação à população economicamente ativa no terceiro 
trimestre de cada ano indicado – 2012-2017 
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Fonte: IBGE 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo 
 
Rendimento médio mensal 
O rendimento médio real recebido a cada mês, segundo pesquisa do IBGE, base terceiro trimestre de 
cada ano (Tabela 1), não se alterou significativamente nos últimos anos. Na comparação 2017 e 
2012, a variação real, considerada a população, foi de 3,63%. Para homens, o rendimento real 
cresceu menos, 2,92%; para mulheres, pouco mais, 5,66%. No entanto, as mulheres recebiam no 
terceiro trimestre de 2017, em média, R$ 1.735,00, valor equivalente a 75% da média recebida pelos 
homens, R$ 2.291,00. 



 
 
 

ano (*) Total Homens Mulheres

2012 1.980R$          2.226R$          1.642R$          

2013 2.061R$          2.301R$          1.730R$          

2014 2.051R$          2.303R$          1.702R$          

2015 2.048R$          2.282R$          1.730R$          

2016 2.012R$          2.223R$          1.724R$          

2017 2.052R$          2.291R$          1.735R$          

Rendimento médio real a cada mês

(*) Valores apurados no terceiro trimestre do ano

Fonte: IBGE
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Sem carteira assinada é quem menos recebe 
Pesquisa do IBGE de renda média mensal, base terceiro trimestre de 2017, apurou que o trabalhador 
do setor privado, sem carteira de trabalho assinada, ganha em média R$ 1.256,00. O valor equivale a 
61,7% da média do empregado com carteira assinada, R$ 2.035,00. Essa proporção não se altera 
desde 2012. A reforma trabalhista, feita sob medida para o patrão, deve ampliar a quantidade dos 
sem-carteira. É queda de renda na certa.   
 
Gráfico 2 - Rendimento médio mensal por segmento – terceiro trimestre de 2017 
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