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Desemprego para 12,7 milhões 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE (PNAD), a taxa de 

desocupação das pessoas com 14 anos ou mais de idade, no segundo trimestre de 2019, alcançou 

12% da força de trabalho calculada pelo Instituto. São 12,7 milhões de cidadãos que procuram 

emprego há meses, em muitos casos há mais de ano. Em 2012 eram 7,2 milhões. 

Os que desistiram, algo perto dos 4,6 milhões, não são mais contados, pois afinal desistiram. 

Integram, estatisticamente, o grupo dos desalentados.  
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Fonte: IBGE 

 

Informalidade e conta própria 

Segundo a mesma PNAD, o desempregado encontra um alívio no denominado grupo “conta 

própria”. Integram esse grupo aqueles que cuidam de barraquinhas, estendem suas colchas no chão 

em regiões movimentadas, oferecem em trens urbanos chocolates na validade e fones de ouvido de 

qualidade, camuflados em sacolas plásticas e mochilas em trens. Têm em comum a habilidade de 

fugir dos rapas. Em 2012 eram 20,2 milhões. Desde então, somaram-se mais 3,9 milhões, chegando 

em 2019, portanto, a 24,1 milhões. A PNAD revela, ainda, o número daqueles com carteira e 

daqueles sem carteira de trabalho do segmento privado: o primeiro grupo encolheu 870 mil entre 

2012 e 2019. O segundo cresceu 462 mil.  

 

 



 
 
 

 

Tabela 1 – empregados setor privado: com carteira, sem carteira de trabalho e grupo conta própria 

ano (1)

2012 34.083 52,2% 11.038 16,9% 20.228 31,0%

2013 34.928 52,6% 10.781 23,6% 20.724 31,2%

2014 36.716 54,1% 10.252 21,8% 20.956 30,9%

2015 35.765 52,8% 10.004 21,9% 21.944 32,4%

2016 34.302 51,1% 10.023 22,6% 22.804 34,0%

2017 33.237 50,2% 10.564 24,1% 22.407 33,8%

2018 32.763 49,1% 10.935 25,0% 22.985 34,5%

2019 33.213 48,2% 11.500 25,7% 24.141 35,1%

Fonte: IBGE - PNAD Contínua

Nota (1): média no 2º trimestre de cada ano indicado

Nota (2): proporção em relação à soma dos grupos indicados
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Subutilização da força de trabalho 

Por fim, a PNAD estima o número de subutilizados. Trata-se da soma de desempregados, 

desalentados e subocupados em razão da insuficiência de horas trabalhadas. Na conta do Instituto o 

número passa dos 26 milhões, quase 25% da população com 14 anos de idade ou mais na força de 

trabalho. Esse número cresce continuamente desde 2015. 

 

Tabela 2 – subutilização da força de trabalho – 2º trimestre do ano indicado 

ano (1) subutilizados (milhões) proporção (2)

2012 18,2 18,9%

2013 16,4 16,8%

2014 14,5 14,8%

2015 17,2 17,2%

2016 21,2 20,8%

2017 24,5 23,7%

2018 25,4 24,5%

2019 26,3 24,8%

Nota (1): 2º trimestre do ano indicado

Nota (2): percentual do total da população de 14 anos 

ou mais de idade na força de trabalho

Fonte: IBGE

 
 

 


