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Mais gente, menos emprego 
A força de trabalho no Brasil, denominação do IBGE à população em idade de trabalhar, cresceu 
7,460 milhões de 2012 a 2017. No entanto, o número de ocupados – com carteira, sem carteira e 
conta-própria –  variou apenas 1,802 milhão. Assim, se em 2012 6,9% da população estava 
desempregada, em 2017 o porcentual alcançou 11,8%. Em cinco anos o país deixou na rua 5,658 
milhões de pessoas candidatas a um trabalho.  
 
Tabela 1 – força de trabalho, ocupados e desocupados – Brasil 2012 a 2017 – média do trimestre 
outubro/novembro/dezembro em cada ano 

Ano (*)
Força de 
Trabalho

Pessoas 
ocupadas

(em milhares)

Proporção de 
ocupados

Pessoas 
desocupadas 
(em milhares)

Proporção de 
desocupados

2012 96.959 90.306 93,1% 6.653 6,9%
2013 97.934 91.881 93,8% 6.053 6,2%
2014 99.326 92.875 93,5% 6.451 6,5%
2015 101.318 92.245 91,0% 9.073 9,0%
2016 102.604 90.262 88,0% 12.342 12,0%
2017 104.419 92.108 88,2% 12.311 11,8%

(*) média no trimestre outubro/novembro/dezembro do ano indicado

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo 

 
 
Vire-se 
No mundo brasileiro do emprego, o positivismo de ordem e progresso poderia ser substituído pelo 
realismo do cada um se vira como pode. A variação do índice de desemprego, por si só preocupante 
quanto se alcança em 2017 quase o dobro de poucos anos antes, revela que a tal formalidade da 
contratação dá lugar à precariedade, tão ao gosto daqueles enxergam o trabalhador como número 
na coluna custos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tabela 2 – empregados segundo contratação e de forma de trabalho –  Brasil - 2012-2017 média 
trimestral 

ano (*)
Empregados com 

carteira - 
setor privado

Empregados sem 
carteira - setor 

privado
conta-própria

2012 34.907 10.970 20.615
2013 36.050 10.723 21.288
2014 36.506 10.485 21.765
2015 35.403 10.036 22.913
2016 34.005 10.517 22.129
2017 33.321 11.115 23.198

diferença 
(2017-2012)

-1.586 145 2.583

em milhares

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo 
(*) média no trimestre outubro/novembro/dezembro do ano indicado  
 
Menos contribuintes ao INSS 
A seguridade social, princípio da constituição relegada, prevê a existência de benefícios de 
previdência – aposentadoria, pensão, auxílio-maternidade, salário-família, entre outros – com 
recursos da sociedade. Para tanto, se estabelecem contribuições sobre receita e faturamento das 
empresas, folha de pagamento, salários, loterias etc. A informalidade e a flexibilidade na forma de 
contratação reduzem parte das fontes de custeio. Em 2012, por exemplo, contribuíam ao sistema de 
previdência 56 milhões de pessoas. Esse total chegou a 60 milhões em 2015, mas, desde então vem 
caindo. A reforma trabalhista deve fazê-lo cair ainda mais.  
 
Gráfico 1 – contribuintes da previdência social – 2012-2017 – trimestre 
outubro/novembro/dezembro do ano indicado 
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Fonte: IBGE – PNAD 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo 


