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12,3 milhões de pessoas: esse era o número de 
brasileiros à espera de uma oportunidade de emprego 
no Brasil ao final de 2017. Depois de alcançar o pico 
de 13,7% da população com mais de 14 anos em 
março do ano passado, a taxa de desemprego seguiu 
uma trajetória estável de queda desde então - embora 
de forma lenta e gradual - e recuou para 11,8% em 
dezembro do último ano.

Tudo aponta para um cenário de recuperação no 
mercado de trabalho em 2018, mas este ainda é um 
movimento tímido e que, no momento, parece estar 
concentrado na informalidade – o que implica em 
contratações sem carteira assinada e atividades feitas 
por conta própria. 

É importante lembrar que os trabalhadores informais 
não recebem benefícios e não são amparados pelas 
leis trabalhistas. O crescimento da informalidade é 

consequência direta da crise, já que o brasileiro se viu 
obrigado a buscar formas alternativas de complementar 
a renda.

A pesquisa “Cenário e perfil dos Desempregados no 
Brasil”, realizada pelo SPC Brasil e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL – aponta, em 
detalhes, os inúmeros fatores que ajudam a entender 
melhor este grave cenário social. 

O estudo estabelece um amplo perfil sociodemográfico 
dos atuais desempregados do país, investigando os 
motivos e tempo do desemprego, a busca por uma 
nova oportunidade, o tipo de emprego desejado 
e as expectativas para encontrá-lo. Ao lado disso, é 
analisada a vida familiar pós-desemprego, bem como 
os impactos e rearranjos feitos para a superação das 
consequências financeiras.

DESEMPREGO JÁ DURA, EM MÉDIA, UM ANO E 
DOIS MESES
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DESEMPREGO E A BUSCA POR RECOLOCAÇÃO 
PROFISSIONAL

56% FORAM DEMITIDOS. PERFIL DO DESEMPREGADO 
SUGERE MULHER COM CERCA DE 30 ANOS, POBRE E 
COM FILHOS MENORES DE IDADE

O ponto de partida do estudo foi a definição do que 
vem a ser uma pessoa desempregada. Para tanto, o 
questionário foi respondido apenas por pessoas que se 
enquadravam em critérios pré-definidos, a saber: 

•	 Está procurando emprego.

•	 Enquanto não encontra emprego, está recorrendo a 
formas alternativas de renda.

•	 Não está procurando emprego porque procurou por 
muito tempo sem sucesso e está aguardando para 
ver se surge alguma oportunidade.
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O perfil traçado a partir dos resultados indica que os 
desempregados, de modo geral, estão concentrados 
nas camadas sociais mais vulneráveis do país. São 
pessoas pobres, predominantemente do sexo feminino, 

com escolaridade mediana e que possuem filhos, na 
maioria menores de idade, ou seja: possivelmente ainda 
ocupam papeis de provedores, sendo responsáveis por 
boa parte das despesas em suas casas. 

58,7% dos brasileiros sem emprego ouvidos na pesquisa 
são mulheres e 41,3% são homens; a média de idade 
é de 34 anos, com queda de 1,6 anos em relação a 
2017 (35,7 anos). Nove em cada dez desempregados 
pertencem à Classe C/D/E (94,7%, com aumento de 
5,5 p.p em relação a 2017) e pouco mais da metade 
tem escolaridade até o ensino médio completo (53,8%, 
com queda de 9,0 p.p em relação a 2017). Observa-
se que 58,5% possuem filhos, sendo que a maioria 
deles tem menos de 18 anos; finalmente, 46,2% dos 
desempregados vivem na região Sudeste e 23,7% estão 
no Nordeste. 

As consequências da crise e da retração na atividade 
econômica se fazem sentir quando se observa que a 
maioria das decisões tomadas não foi voluntária: 
56,1% dos entrevistados foram demitidos (com queda 
de 11,6 p.p em relação a 2017), ao passo em que apenas 
17,5% pediram demissão (aumentando para 20,2% 
entre as mulheres) e 14,1% fizeram acordo. Porém, é 
válido destacar que 12,3% da amostra não quiseram 
responder a esta pergunta.
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O estudo mostra ainda que, uma vez desempregado, 
superar esta condição é tarefa complexa e que exige 
tempo e esforço: em média, os entrevistados estão há 
14,07 meses sem trabalho (aumentando para 15,25 
entre as mulheres). O tempo médio de desemprego 
entre os brasileiros aumentou quase dois meses em 
relação a 2017 – sugerindo que a retração da atividade 
econômica, de fato, tornou esse cenário ainda pior. 

Além disso, para muitas pessoas ouvidas na pesquisa, 
não se trata de algo novo: 67,5% já vivenciaram o 
desemprego anteriormente (com queda de 6,7 p.p 
em relação a 2017), sendo que o tempo médio fora 
de 11,07 meses (aumentando para 14,83 meses entre 
os mais velhos). Por outro lado, 32,5% nunca ficaram 
desempregados, sendo que estão passando por esta 

experiência pela primeira vez (com aumento de 6,7 
p.p em relação a 2017). 

Tendo em vista os motivos que levaram à demissão, 
35,2% argumentam que a empresa onde trabalhavam 
precisou reduzir custos para enfrentar a crise (com 
queda de 8,2 p. p. em relação a 2017), 11,6% foram 
demitidos porque a empresa estava com mão de obra 
ociosa e 11% afirmam que a empresa fechou. 

Dentre os que pediram demissão, por sua vez, os 
problemas de saúde são a principal razão (15,5%, com 
aumento de 11,1 p.p. em relação a 2017), seguida de 
insatisfação com o salário (13,4%) e da vontade de 
dedicar mais tempo à família (11,3%, aumentando 
para 16,9% entre as mulheres). 

CENÁRIO DO DESEMPREGO NO BRASIL

58%
Possuem filhos, sendo 
que a maioria deles 
tem menos de 18 anos

56%
Foram demitidos

Em média estão há 
14,07 meses 
sem trabalho

Nunca ficaram 
desempregados 

antes e estão 
passando por esta 
experiência pela 

primeira vez

32%

46%
Vivem na região Sudeste

24%
Vivem na região Nordeste

59%
São mulheres 
Média de idade 34 anos

54%
Têm escolaridade até o 
ensino médio completo

95%
Pertencem 
a classe CDE

35% 12% 11%
A empresa 

fechou
Foram demitidos 

porque a empresa 
estava com mão 
de obra ociosa

A empresa onde 
trabalhavam 

precisou reduzir 
custos para 

enfrentar a crise

Motivos que levaram à demissão:
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MAIOR NÚMERO DE DESEMPREGADOS VEM DO 
SETOR DE SERVIÇOS E COMÉRCIO. 40% TINHAM 
CARTEIRA ASSINADA

Frequentemente a familiaridade com o desemprego 
também se estende ao círculo de convivência dos 
entrevistados, pois praticamente seis em cada dez 
conhecem alguém que perdeu o emprego ou teve de 
fechar a empresa nos últimos três meses (57,0%, com 
queda de 21,8 p.p em relação a 2017). 

Considerando o segmento da última empresa em que 
estiveram, o estudo mostra que o maior contingente 
de desempregados vem do setor de serviços (33,8%, 
com queda de 13,9 p.p em relação a 2017), seguido 
do comércio (32,9%, aumentando para 37,7% entre 
as mulheres, 38,9% entre os mais jovens e 40,6% na 
Classe A/B), da indústria (14,5%, aumentando para 
20,3% entre os homens) e do setor público (8,3%). 

No último emprego que tiveram, 39,7% dos 
entrevistados eram contratados com carteira assinada, 
enquanto 14,5% correspondiam a contratações 
informais, 11,5% eram autônomos ou profissionais 
liberais e 11,3% terceirizados com carteira assinada. 
Outros 7,8% nunca trabalharam e estão buscando a 
primeira oportunidade profissional (aumentando para 
13,6% entre os mais jovens). 

A média de permanência no último emprego chega 
a quase três anos (33,5 meses), sendo que o tempo 
aumenta conforme cresce a faixa etária (chegando a 
65,7 meses entre os mais velhos). A maior parte da 
amostra garante ter permanecido na última função 
pelo período de um a três anos (28,6%).
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BUSCA POR NOVA OPORTUNIDADE JÁ CHEGA 
A QUASE 10 MESES. SEIS EM CADA DEZ ESTÃO 
DISPOSTOS A GANHAR MENOS

Enquanto aguardam pela retomada do crescimento da 
economia, muitos brasileiros vão à luta para encontrar 
nova colocação profissional: seis em cada dez 
desempregados estão à procura de emprego (66,5%, 
com queda de 13,5 p.p em relação a 2017), ao passo 
em que 24,7% tem recorrido a formas alternativas 

de renda enquanto não encontram emprego (com 
aumento de 10,5 p.p em relação a 2017). Outros 8,8%, 
por sua vez, não estão procurando emprego por que o 
fizeram durante muito tempo, sem sucesso, e por isso 
estão aguardando o surgimento de nova oportunidade 
(aumentando para 17,1% entre os mais velhos). 

Quase oito em cada dez pessoas ouvidas se dizem 
prontas para obter uma nova colocação profissional: 
77,8% sentem que possuem condições para conseguir 
um emprego (com queda de 15 p.p em relação a 2017, 
embora chegue a 83,9% entre os homens), sendo 
que as principais justificativas são a boa experiência 
profissional (40,0%), o fato de ter preenchido cadastro 
em vários sites de emprego (26,6%) e pelo hábito de 
frequentemente ver jornais e sites de emprego para 
ver as vagas disponíveis (26,6%). Em contrapartida, 

10,2% dizem o contrário, ou seja: não sentem que 
possuem condições para conseguir um emprego (com 
aumento de 7,2 p.p em relação a 2017). 

Também se percebe que a busca pela recolocação 
profissional pode levar tempo: em média, os 
desempregados estão procurando emprego há 9,6 
meses. Outro dado significativo é que 17,3% dos 
entrevistados já procuram emprego pelo período de 
um a dois anos. 

25% 
TEM RECORRIDO 

A FORMAS ALTERNATIVAS 
DE RENDA ENQUANTO NÃO 

ENCONTRAM EMPREGO
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Considerando as características das oportunidades 
procuradas, a maior parte quer emprego com carteira 
assinada (45,7%), sobretudo os mais jovens (53,1%), 
enquanto 28,7% buscam qualquer oportunidade, 
independente do formato, e outros 11,7% esperam 
por contrato fixo sem carteira assinada. 

Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, 
a informalidade ainda será um fator de destaque 
no mercado de trabalho em 2018: “Quando se vê 
que a média de tempo desempregado é superior a 
um ano, tem-se uma ideia do efeito nocivo que essa 
situação pode provocar no orçamento de uma família. 
As pessoas sabem que não podem ficar esperando 
em casa pelo reaquecimento do mercado e por isso 
buscam por alternativas de sobrevivência. Basta ver 
o que houve no segmento de transportes, em que 
milhares de pessoas passaram a ser motoristas por 
meio de aplicativos. Porém, informalidade também 
implica em fragilidade: o trabalhador que atua nessas 

condições não tem proteção e está sujeito às variações 
do mercado. Por isso, é importante informar-se e 
buscar a formalização. Uma atividade feita por conta 
própria pode, por exemplo, encaixar-se na modalidade 
MEI – microempreendedor individual. Com ela é 
possível ter CNPJ, emitir nota fiscal e contribuir para a 
aposentadoria, dentre outras possiblidades”. 

Somente quatro em cada dez entrevistados têm sido 
chamados para entrevistas de emprego (40,5%, 
aumentando para 58,1% entre aqueles com ensino 
superior completo), contra 51,3% que não têm sido 
chamados. Ao mesmo tempo, 56,4% já recusaram 
propostas de trabalho, sendo que os principais motivos 
são a remuneração e benefícios insuficientes (18,5%, 
aumentando para 36,1% entre aqueles que possuem 
ensino superior Completo), o fato de a empresa ficar 
muito longe de casa (13,2%) e a ausência de plano de 
carreira (8,6%). Em contrapartida, 43,6% garantem não 
ter recusado nenhuma proposta. 

51% NÃO TEM SIDO 
CHAMADOS PARA 

ENTREVISTAS DE EMPREGO

56% JÁ RECUSARAM 
PROPOSTAS DE TRABALHO 

DURANTE O PERÍODO 
DE DESEMPREGO
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A maioria dos entrevistados se submeteria a condições 
piores do que as do último emprego, pois 60,8% 
estariam dispostos a ganhar menos que no último 
emprego (com queda de 7,6 p.p em relação a 217). 

Outros 39,2% rejeitariam a proposta (com aumento de 
7,6 p.p em relação a 2017, chegando a 45,7% entre os 
mais jovens), principalmente por considerar que seria 
regressão profissional (18,8%). 

Finalmente, apenas um em cada quatro desempregados 
está buscando capacitação profissional para conseguir 
oportunidades melhores (25,3%), sendo que 15,5% 
estão pagando por ela (com aumento de 7,0 p.p em 

relação a 2017) e 9,8% não estão. Outros 64,0% não 
estão procurando aprimorar-se (com queda de 10,7 p. 
p. em relação a 2017, chegando a 81,4% entre os mais 
velhos).

RESPOSTAS – RU 2018

Sim (Total) 61%

Sim, o que importa agora é voltar para o mercado de trabalho 23%

Sim, o que importa neste momento é arrumar um emprego para pagar minhas despesas 22%

Sim, é mais fácil procurar oportunidades melhores estando empregado 16%

Não (Total) 39%

Não, porque acho uma regressão profissional 19%

Não, pois depois posso ter dificuldade de ficar no patamar salarial que estava antes 13%

Não, pois tenho uma reserva financeira que me permite esperar algo no nível que espero 7%

ESTÁ DISPOSTO A GANHAR MENOS DO QUE 
GANHAVA NO ÚLTIMO EMPREGO
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EXPECTATIVAS DE EMPREGABILIDADE

METADE DOS DESEMPREGADOS ESTÃO CONFIANTES 
DE CONSEGUIR TRABALHO NOS PRÓXIMOS 3 MESES

Conseguir um novo emprego é mais que recolocar a 
vida profissional nos trilhos; é ter a chance de recuperar 
hábitos cotidianos, poder adquirir produtos e serviços 
e desfrutar de pequenas comodidades – coisas das 
quais muitos brasileiros, em maior ou menor grau, 
tiveram de abrir mão nos últimos tempos em virtude 
das dificuldades financeiras. 

A pesquisa indica que as principais prioridades 
após conseguir um emprego são voltar a consumir 
produtos que gostam, como roupas, sapatos, 
eletrônicos etc (51,5%), retornar ao padrão de compra 
no supermercado que tinham antes (47,0%), voltar 
a realizar atividades de lazer como saída a bares e 
restaurantes, cinema etc. (46,5%) e pagar dívidas em 
atraso (31,2%).
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Porém, todos esses desejos precisam ser confrontados 
com a realidade: será que os desempregados estão 
otimistas em relação à sua empregabilidade em 2018? 
Nesse aspecto, a amostra está dividida: 30,7% acreditam 
que o desemprego no país irá aumentar (com queda de 
10,1 p.p em relação a 2017), enquanto 31,3% pensam 
que irá continuar igual e 23,7% falam que irá diminuir 
(aumentando para 37,1% entre aqueles com ensino 
superior completo).

Numa perspectiva de médio prazo, percebe-se 
que a maioria dos desempregados está animada: 
considerando a expectativa de conseguir um trabalho 
nos próximos três meses, 53,2% dos entrevistados 
estão confiantes (aumentando para 58,1% entre 
os homens) – seja por que são bons profissionais 

e pensam que tudo vai dar certo (32,5%), seja por 
acharem que a economia está começando a dar sinais 
de melhora e isso pode gerar criação de empregos 
(20,7%). 

Por outro lado, 25,5% estão desanimados, sobretudo 
por que não têm visto muitas vagas de emprego 
disponíveis no mercado (18,5%), ao passo em que 
21,3% dizem estar com medo que as coisas não 
aconteçam pois não andam tendo muita sorte na 
vida (aumentando para 29,8% entre aqueles com o 
ensino fundamental completo). Os desempregados 
têm expectativa de encontrar um emprego dentro de 
4,33 meses, em média – aumentando para 5,57 meses 
entre os mais velhos.

PRIORIDADES DE VIDA APÓS CONSEGUIR UM EMPREGO

Voltar a consumir produtos que gosta 
como roupas, sapatos, eletrônicos etc

Retornar ao padrão de compra 
no supermercado que tinha antes

Voltar a realizar atividades de lazer como 
saídas a bares, restaurantes, cinema etc

Pagar dívidas em atraso

Programar uma viagem

Limpar meu nome

Comprar um carro

Voltar a estudar

Comprar uma casa

Ter um filho

Outros

51%

47%

46%

31%

27%

20%

20%

19%

18%

6%

13%
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DESEMPREGO NO CONTEXTO FAMILIAR 

87% DOS DESEMPREGADOS CONTRIBUÍAM COM 
AS CONTAS EM CASA, SENDO 41% OS PRINCIPAIS 
RESPONSÁVEIS

Quase sempre, a perda do emprego produz 
consequências que ultrapassam a dimensão individual. 
Afinal, toda pessoa está inserida, de uma forma ou de 
outra, em algum contexto familiar, e qualquer alteração 
na renda pessoal pode vir a afetar as finanças da casa. 
Além disso, algumas vezes o desemprego se torna a 
realidade de mais de um integrante da família: 34,1% 
dos entrevistados residem com outra pessoa que 
também está desempregada (aumentando para 44,8% 

entre os que possuem ensino fundamental completo). 

79,0% moram com outras pessoas que trabalham 
(com queda de 8,3 p. p. em relação a 2017), sendo que 
em 40,1% dos casos trata-se do cônjuge e em 28,3% 
correspondem aos pais (aumentando para 33,9% entre 
os homens e 44,1% entre os mais jovens). Em 21% 
dos casos, somente o entrevistado trabalhava (com 
aumento de 8,3 p.p em relação a 2017). 
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Nove em cada dez pessoas ouvidas na pesquisa 
contribuíam com o pagamento das contas da casa 
quando trabalhavam (87,3%), sendo que 45,8% não 
eram os principais responsáveis. Dentre esses, 29,0% 
continuam a contribuir de alguma forma (aumentando 
para 36,3% entre as mulheres) e outros 16,8% não 
contribuem mais. 

Um dos aspectos mais graves do desemprego vem à 
tona quando se percebe que 41,5% dos desempregados 
eram os principais responsáveis pelo pagamento 
das despesas da casa. Neste caso, a pesquisa indica 
que 19,4% continuam a contribuir de alguma forma 
(aumentando para 30,4% entre os homens), 12,4% 
ainda desempenham o mesmo papel nas finanças da 
família e 9,7% não contribuem mais. Somente 12,7% 
dos desempregados não contribuíam no pagamento 
das despesas da casa (aumentando para 20,6% entre 
os mais jovens). 

Como costuma ocorrer em muitas famílias, momentos 
de adversidade fazem com que os integrantes 
procurem auxiliar financeiramente uns aos outros, em 
nome do bem estar de todos na casa. Outros se veem 
obrigados até mesmo a deixar de estudar, ainda que 
temporariamente, para complementar o orçamento 
doméstico. 

 Assim, por exemplo, uma consequência do desemprego 
verificada na pesquisa é o fato de que algumas pessoas 
se veem impelidas a buscar uma atividade remunerada: 
34,2% dos membros da família passaram a trabalhar 
após o desemprego do entrevistado (aumentando para 
39,9% entre os homens e 43,2% entre os que possuem 
ensino fundamental completo), principalmente o 
cônjuge (17,2%, aumentando para 24,1% entre os 
homens) e os filhos (8,5%). Entretanto, 31,8% da 
amostra garantem que não houve necessidade e 34,0% 
afirmam que não havia condições.

34% 
DISSERAM QUE OUTROS 
MEMBROS DA FAMÍLIA 

PASSARAM A TRABALHAR 
APÓS O DESEMPREGO
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Em alguns casos, foi preciso que alguém na família 
interrompesse os estudos após o desemprego do 
entrevistado a fim de trabalhar (16,0%, aumentando 
para 27,3% entre aqueles que possuem ensino 
fundamental completo). Para 47,4% da amostra 
essa medida não foi necessária, enquanto 36,6% 
explicam que ninguém da família estava estudando no 
momento. 

Por último, o estudo também mostra que o desemprego 
pode ser motivo de desavenças no âmbito familiar: 

28,5% relatam que houve conflitos após a perda do 
emprego (com aumento de 11,2 p.p em relação a 2017, 
chegando a 42,6% entre aqueles que possuem ensino 
fundamental completo), sobretudo em virtude de 
discordâncias nos gastos da casa (12,6%, aumentando 
para 15,1% entre as mulheres) e de brigas por causa 
de dinheiro/divisão no pagamento das contas (12,1%, 
com aumento de 4,5 p.p em relação a 2017, chegando 
a 15,8% entre os homens).

Ainda que a recuperação da economia já esteja em 
curso, o futuro permanece incerto para milhões 
de brasileiros que aguardam nova oportunidade 
de trabalho, seja para retomar suas carreiras, seja 
simplesmente para pagar as contas e voltar a consumir, 
reassumindo, aos poucos, o padrão de vida que tinham 
antes do desemprego.

A informalidade e as atividades de trabalho por iniciativa 
própria são válidas, mas também são insuficientes e 
muitas vezes produzem resultados efêmeros. É preciso 
estimular a criação de vagas formais, o que só será 
possível num contexto de melhora da economia como 
um todo. 

A economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
acredita que o desemprego deverá seguir em queda 
em 2018, embora de forma moderada: “O número 
de vagas vai aumentar gradativamente ao longo do 
ano, acompanhando a recuperação da economia 
e a melhora no ambiente de negócios, a partir da 
retomada da confiança dos empresários. Espera-se que 
a regularização dos contratos de trabalho intermitente, 
por exemplo, possa contribuir de fato para o aumento 
do número de funcionários com carteira assinada 
no país. De qualquer forma, o desemprego deverá 
continuar na casa dos dois dígitos este ano, o que 
significa que o país ainda tem grandes desafios pela 
frente”. 
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CONCLUSÕES

DESEMPREGO E A BUSCA POR RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL

 » 58,7% dos brasileiros sem emprego ouvidos na pesquisa são mulheres e a média de idade é de 34 anos. 94,7% 
pertencem à Classe C/D/E; 53,8% têm escolaridade até o ensino médio completo (53,8%) e 58,5% possuem filhos, 
sendo que a maioria deles tem menos de 18 anos. 46,2% dos vivem na região Sudeste e 23,7% estão no Nordeste. 

 » 56,1% dos entrevistados foram demitidos, ao passo em que apenas 17,5% pediram demissão e 14,1% fizeram 
acordo. 

 » Em média, os entrevistados estão há 14,07 meses sem trabalho. 67,5% já vivenciaram o desemprego anteriormente, 
sendo que o tempo médio fora de 11,07 meses. Outros 32,5% nunca haviam ficado desempregados. 

 » 57,0% conhecem alguém que perdeu o emprego ou teve de fechar a empresa nos últimos três meses. 

 » Considerando o segmento da última empresa em que estiveram, o estudo mostra que o maior contingente de 
desempregados vem do setor de serviços (33,8%), seguido do comércio (32,9%).

 » No último emprego que tiveram, 39,7% dos entrevistados eram contratados com carteira assinada, enquanto 
14,5% correspondiam a contratações informais, 11,5% eram autônomos ou profissionais liberais. Outros 7,8% 
nunca trabalharam e estão buscando a primeira oportunidade profissional. A média de permanência no último 
emprego chega a quase três anos (33,5 meses). 

 » 66,5% estão à procura de emprego, ao passo em que 24,7% tem recorrido a formas alternativas de renda enquanto 
não encontram emprego. Outros 8,8% não estão procurando emprego, mas estão aguardando o surgimento de 
nova oportunidade. 

 » 77,8% sentem que possuem condições para conseguir um emprego e em média, os desempregados estão 
procurando emprego há 9,6 meses. 

 » Considerando as características das oportunidades procuradas, a maior parte busca emprego com carteira 
assinada (45,7%), enquanto 28,7% buscam qualquer oportunidade, e outros 11,7% esperam por contrato fixo 
sem carteira assinada. 

 » 40,5% têm sido chamados para entrevistas de emprego, contra 51,3% que não têm sido chamados.

 » 56,4% já recusaram propostas de trabalho, em contrapartida, 43,6% garantem não ter recusado nenhuma 
proposta. 

 » 60,8% estariam dispostos a ganhar menos que no último emprego. Outros 39,2% rejeitariam a proposta.

 » 25,3% estão buscando capacitação profissional para conseguir oportunidades melhores. Outros 64,0% não estão 
procurando aprimorar-se. 
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EXPECTATIVAS DE EMPREGABILIDADE

 » As principais prioridades após conseguir um emprego são voltar a consumir produtos que gostam, como roupas, 
sapatos, eletrônicos etc. (51,5%), retornar ao padrão de compra no supermercado que tinham antes (47,0%), 
voltar a realizar atividades de lazer como saída a bares e restaurantes, cinema etc. (46,5%) e pagar dívidas em 
atraso (31,2%)

 » 30,7% acreditam que o desemprego irá aumentar, enquanto 31,3% pensam que irá continuar igual e 23,7% falam 
em índices menores.

 » Considerando a expectativa de conseguir um trabalho nos próximos três meses, 53,2% dos entrevistados estão 
confiantes – seja por que são bons profissionais e pensam que tudo vai dar certo (32,5%), seja por acharem que 
a economia está começando a dar sinais de melhora e isso pode gerar criação de empregos (20,7%). 

 » 25,5% estão desanimados, sobretudo por que não têm visto muitas vagas de emprego disponíveis no mercado, 
ao passo em que 21,3% dizem estar com medo que as coisas não aconteçam, não andam tendo muita sorte na 
vida.

 » Os desempregados têm expectativa de encontrar um emprego dentro de 4,33 meses, em média – aumentando 
para 5,57 meses entre os mais velhos.

DESEMPREGO NO CONTEXTO FAMILIAR 

 » 34,1% dos entrevistados residem com outra pessoa que também está desempregada. 79,0% moram com outras 
pessoas que trabalham, sendo que em 40,1% dos casos trata-se do cônjuge e 28,3% correspondem aos pais. Em 
21% dos casos, somente o entrevistado trabalhava. 

 » 41,5% dos desempregados eram os principais responsáveis pelo pagamento das despesas da casa. Neste caso, 
19,4% continuam a contribuir de alguma forma, 12,4% ainda desempenham o mesmo papel nas finanças da 
família e 9,7% não contribuem mais. Somente 12,7% dos desempregados não contribuíam no pagamento das 
despesas da casa. 

 » 34,2% dos membros da família passaram a trabalhar após o desemprego do entrevistado, principalmente o 
cônjuge (17,2%) e os filhos (8,5%). Entretanto, 31,8% da amostra garantem que não houve necessidade e 34,0% 
afirmam que não havia condições. Em alguns casos, foi preciso que alguém na família interrompesse os estudos 
após o desemprego do entrevistado a fim de trabalhar (16,0%). 
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Residentes em todas 
as capitais brasileiras, 

com idade igual ou 
superior a 18 anos, 

ambos os sexos, todas 
as classes sociais, 

desempregados e que 
buscam uma nova 
oportunidade de 

trabalho.

Pesquisa realizada 
pessoalmente em 

pontos de fluxo 
considerando todas 

as 27 capitais do 
país, de forma 
aleatória, sem 

cotas estabelecidas 
para variáveis 

sóciodemográficas – 
exceto a região onde 
os desempregados 

residem. 

600 casos, gerando margem 
de erro no geral de 4,0 

p.p para um intervalo de 
confiança a 95%.

24 de novembro 
à 14 de dezembro 

de 2017.
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