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Desempregados 
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD Contínua), base outubro, novembro e 
dezembro de 2018, divulgada em 31 de janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), estima que há no país 12,2 milhões de pessoas desempregadas. Houve redução relativamente 
ao mesmo período de 2017. A redução foi provocada, no entanto, pelo desalento e informalidade 
 
Gráfico 1 - Desempregados em relação à força de trabalho - pessoas com 14 anos de idade ou mais 
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Fonte: IBGE – PNAD Contínua período outubro, novembro e dezembro de 2018 
Elaboração: Dieese Subseção APCEF São Paulo 
 
Sem amparo legal 
A mesma PNAD – Contínua calcula que no país sobrevivem 4,7 milhões de desalentados. 
Desalentados são os querem trabalhar, mas desistiram de procurar, entregaram os pontos. Além dos 
que desistiram, há 6,9 milhões de subocupados, aqueles que fazem qualquer coisa, quando possível, 
para ganhar algum. Os sem-carteira assinada somam 11,5 milhões, 427 mil a mais que no mesmo 
período de 2017. Os trabalhadores por conta própria são outros 23,8 milhões. Amparo 
previdenciário, legislação trabalhista e carteira de trabalho azul estão encolhendo.  A proposta do 
governo federal é criar a “carteira verde-amarela”, espécie de tingimento formal a toda essa 
informalidade. Seguramente, será bom para as estatísticas. 
 



 
 
 

Tabela 1 – quantidade de pessoas e trabalhadores, segundo grupos IBGE – out/nov/dez de 2018 
Grupo 2018

pessoas desalentadas 4,7 milhões
contingente de subocupados 6,9 milhões
trabalhadores sem carteira assinada 11,5 milhões
total de pessoas subutilizadas 27 milhões
trabalhadores por conta própria 23,8 milhões

Fonte: IBGE - PNAD Contínua 
Elaboração: Dieese Subseção APCEF São Paulo  
 
Indústria e agricultara reduzem número de empregados. Atividades mal definidas crescem. 
Por setor de atividade, a PNAD Contínua revela que cai a quantidade de empregados na indústria 
geral, indústria de transformação, construção e agricultura. O que cresce no Brasil é serviço 
doméstico, comércio, administração pública e, especialmente, atividades mal definidas, 
denominação do IBGE para aquelas não incluídas nos demais grupos. A comparação tem por 
referência último ano dos dois últimos governos – Dilma Rousseff, 2014; Michel Temer em 2018 
 
Tabela 1 – empregados segundo setor de atividade, em milhares, e variação. Números do terceiro 
trimestre do ano indicado 

2014 2018
 %

Indústria geral 13.397 11.860 -1.537 -11,5%

Indústria de transformação 11.972 10.615 -1.357 -11,3%

Construção 7.613 6.790 -823 -10,8%

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura

9.597 8.758 -839 -8,7%

Informação, comunicação e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e administrativas

10.683 10.171 -512 -4,8%

Comércio, reparação de veículos automotores e 
motocicletas

17.237 17.522 285 1,7%

Serviço doméstico 5.981 6.264 283 4,7%

Administração pública, defesa, seguridade social, 
educação, saúde humana e serviços sociais

15.142 16.305 1.163 7,7%

Transporte, armazenagem e correio 4.135 4.600 465 11,2%

Outro serviço 4.266 4.927 661 15,5%

Alojamento e alimentação 4.206 5.383 1.177 28,0%

Atividades mal definidas 13 42 29 223,1%

Fonte: IBGE - PNAD Contínua de 31/1/2019 - dados do terceiro trimestre de cada ano indicado
Elaboração: Dieese Subseção APCEF São Paulo

grupo de atividade variação
em milhares

 
 


