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Oscilando em torno de 12,6 milhões de pessoas, em 
média, ao longo de 2019, a taxa de desemprego fechou 
em 11,0% no ano passado, segundo o IBGE1. Embora 
tenha havido queda de 0.4 pontos percentuais em 
relação a 2018, ainda há 11,6 milhões de brasileiros 
sem ocupação. Além disso, o trabalho informal segue 
em patamares elevados: o número de trabalhadores 
nesta situação chegou a 38,4 milhões em dezembro, o 
maior desde 2016.

O desemprego é um reflexo direto das condições 
macroeconômicas vivenciadas pelo país nos últimos 
anos e implica em sérias consequências, como o 
empobrecimento de parte da população, a perda do 
poder de compra das pessoas, o desaquecimento do 
consumo e o aumento da vulnerabilidade social, da 
inadimplência e dos índices de criminalidade, dentre 
outras. Por isso, a fim de pensar em alternativas e 
soluções para lidar com o problema, é fundamental 

compreender melhor o dia a dia desses brasileiros. 

A pesquisa “Cenário e Perfil dos Desempregados 
no Brasil”, realizada pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e Sebrae, avalia o alcance e os 
desdobramentos desse quadro sócio-econômico: 
os entrevistados já estão há 1 ano e 3 meses, em 
média, sem ocupação formal, sendo que, para voltar 
a trabalhar, 50,9% estariam dispostos a receber menos 
que a remuneração do último emprego. 

O objetivo do estudo é traçar o cenário e perfil sócio-
demográfico dos atuais desempregados no país. Foram 
ouvidos residentes em todas as capitais brasileiras, 
com idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os 
sexos, todas as classes sociais, desempregados e que 
buscam nova oportunidade de trabalho.

DESEMPREGADOS ESTÃO, EM MÉDIA, HÁ 1 ANO 
E 3 MESES SEM TRABALHO

1 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26741-desemprego-cai-para-11-9-na-media-
de-2019-trabalho-informal-e-o-maior-em-4-anos
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PERFIL DOS 
DESEMPREGADOS 

NO BRASIL
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Foram elegíveis a responder o estudo pessoas que não estão trabalhando:

DESEMPREGO ATINGE PRINCIPALMENTE OS MAIS 
POBRES, DO SEXO FEMININO, JOVENS E COM O 
ENSINO MÉDIO

O que se observa é que o desemprego vem afetando, 
em grande medida, as camadas mais vulneráveis da 
população: Seis em cada dez desempregados são 
mulheres (60,6%), enquanto 39,4% são homens. A 
média de idade é de 33 anos, um ano a menos em 
relação à pesquisa de 2017, sendo que a maior parte 
corresponde aos jovens de 18 a 24 anos (33,6%) e à 
faixa etária de 25 a 34 anos (24,0%). 

Considerando o nível de renda, verifica-se que nove em 
cada dez brasileiros sem ocupação pertencem à Classe 
C/D/E (95,4%), enquanto 4,6% são da Classe A/B. 

58,8% informam possuir o ensino médio completo ou 
ensino superior incompleto, ao passo em que 31,5% 
têm o 2º grau incompleto e 9,8% o ensino superior 
completo ou mais. 

Tendo em vista o estado civil, 55,5% são solteiros 
e 26,0% correspondem aos casados; pouco mais da 
metade dos entrevistados possui filhos (52,5%), sendo 
a maioria deles menor de 18 anos: 17,4% de 6 a 12 
anos, 16,9% de 0 a 05 anos e 14,7% de 12 a 18 anos. 
Além desses, 18,4% informam ter filhos maiores de 
idade, enquanto 47,5% não possuem filhos. 

Mas estão 
procurando emprego.

Enquanto não encontram 
emprego, estão 
recorrendo a formas 
alternativas de renda 
(trabalho temporário, 
“bicos”, free-lance, etc.).

Não estão procurando 
emprego porque 
procuraram por muito 
tempo, sem sucesso, e 
estão aguardando para 
ver se surge alguma 
oportunidade.
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A distribuição geográfica dos desempregados revela 
que os contingentes mais expressivos estão localizados 
nas regiões Sudeste (44,0%) e Nordeste (26,8%), 
seguidas das regiões Norte (13,0%), Centro-oeste 
(10,6%) e Sul (5,5%). 

Somente 8,1% garantem falar/escrever outro idioma, 
sendo que os mais mencionados são o inglês (5,3%) e 

o espanhol (3,6%). Outros 91,9%, por sua vez, não têm 
conhecimento de outra língua. 

No que diz respeito a cursos complementares à 
profissão, a maioria não fez nenhum até o momento 
(64,2%). Dentre os que já fizeram (35,8%), os mais 
comuns são os de informática (18,7%), curso técnico 
(9,8%) e curso profissionalizante (8,1%). 

PERFIL DOS 
DESEMPREGADOS

 34% 
têm entre  

18 a 24 anos

95% 
estão nas 
classes C/D/E

 55% 
são solteiros

52% 
possuem filhos

Apenas 8% 
falam outro idioma

44%
Residem na 
região sudeste

27%
Residem na 
região nordeste

 59%

 19%

10%

8%

Possuem entre o 
2º grau completo e 

superior incompleto

Fizeram curso 
de informática

Fizeram 
curso técnico

Fizeram curso 
profissionalizante
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CARACTERÍSTICAS 
GERAIS DO ÚLTIMO 

TRABALHO E RAZÕES 
DO DESLIGAMENTO
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A sigla CLT corresponde ao termo “Consolidação 
das Leis do Trabalho”, o regime empregatício que 
regulamenta as relações trabalhistas no país. A CLT 
foi criada há quase 75 anos, em maio de 1943, pelo 
então presidente da república, Getúlio Vargas. Quando 
foi criado, o objetivo desse conjunto de diretrizes era 
garantir os direitos e deveres do trabalhador, em uma 
relação mais justa e equânime com os empregadores. 

Dentre os benefícios garantidos aos celetistas estão o 
registro do vínculo em carteira, o descanso remunerado, 
os limites da jornada de trabalho, o direito ao aviso 
prévio, o seguro-desemprego e o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS). 

No Brasil, o regime CLT foi a modalidade mais comum 
do formato de contratação do último emprego, como 
indica a pesquisa: 41,1% dos entrevistados apontam a 
CLT/empresa privada com carteira assinada, enquanto 
14,1% tiveram oportunidade informal, sem carteira 
assinada, 8,4% a terceirização com carteira assinada 
e 6,5% a contratação temporária. Vale acrescentar 
que 17,7% nunca trabalharam e estão em busca da 
primeira oportunidade (com aumento de 9,9 p.p. 
em relação a 2017, chegando a 28,7% entre os mais 

jovens). 

“Nem tudo são más notícias em relação ao 
emprego. Dados do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) mostram que em todo o 
ano de 2019 foram criadas 644.079 vagas formais de 
trabalho no país2, o maior saldo desde 2013, sendo que 
mais da metade correspondem ao setor de serviços. O 
estoque de postos de trabalho com carteira assinada 
foi de 39 milhões de vínculos no ano passado, com 
aumento de 115 mil postos em relação a 2018. Ainda 
está longe de ser suficiente para reverter o cenário 
atual, mas pode ser um indicador de que o mercado 
vai reagir com mais força a partir deste ano. A CLT traz 
mais tranqüilidade para o funcionário e contribui para 
a expansão do consumo e para a economia como um 
todo” – argumenta o presidente da CNDL, José César 
da Costa. 

Considerando os que já haviam trabalhado 
anteriormente, pouco mais da metade foi demitida 
(53,9%), enquanto 18,1% fizeram um acordo, 17,9% 
pediram demissão e 10,1% não quiseram responder. 
O tempo médio na última ocupação foi de 31 meses, 
praticamente dois anos e meio, sendo que os maiores 

54% FORAM DESLIGADOS DO ÚLTIMO EMPREGO; 
PRINCIPAL MOTIVO FOI A REDUÇÃO DE CUSTOS DA 
EMPRESA PARA ENFRENTAR A CRISE 

1 http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=7356
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percentuais correspondem aos intervalos de dois a três 
anos (34,2%) e de sete meses a um ano (20,9%). 

Quatro em cada dez pessoas ouvidas trabalhavam no 
setor de serviços em sua última ocupação (40,6%, com 
aumento de 6,8 p. p. em relação a 2017), ao passo em 
que 38,2% mencionam o comércio, 13,7% a indústria e 
6,2% o setor público.

Considerando o porte da empresa em que 
trabalharam, 20,5% trabalharam em locais com mais 
de 100 empregados, 18,3% em empresas com 1 a 

5 empregados, outros 18,3% em empresas de 11 
a 50 funcionários e 16,3% em empresas de 6 a 10 
empregados. 

Os principais motivos para justificar as demissões, na 
opinião dos entrevistados, apontam para um cenário 
de retração e desaquecimento da atividade econômica: 
na maior parte dos casos, a empresa precisou diminuir 
custos a fim de enfrentar a crise financeira (30,6%), 
enquanto 11,6% afirmam que as atividades da 
empresa diminuíram e, portanto, havia mão-de-obra 

ociosa e outros 8,6% informam que a empresa fechou. 

Em média, os desempregados já estão há 14,7 meses 
sem trabalho, sendo que uma a cada cinco pessoas 
ouvidas está desempregada por um período entre 

sete meses e um ano (19,9%), 18,7% entre quatro 
e seis meses e 17,9% entre um e dois anos. Ainda 
mais grave, a pesquisa mostra que 12,5% das pessoas 
ouvidas convivem com o desemprego há mais de três 
anos.  

Empresa precisou diminuir custos para 
enfrentar a crise financeira

As atividades da empresa diminuíram e 
tinha mão-de-obra ociosa

Empresa fechou

Não me relacionava bem com os colegas 
de trabalho e/ou chefe

O cargo foi eliminado/vaga extinta na empresa

Contrataram profissionais menos 
experientes para economizar

Substituição de mão de obra por máquinas

Meu trabalho não gerou os resultados  
esejados pela empresa

Estágio não podia ser renovado

Empresa mudou de cidade

Havia necessidade de contratar alguém 
mais qualificado que eu

Outros

Não sei/Não quero responder

12%

4%

31%

9%

4%

4%

3%

2%

1%

2%

11%

2%

16%

MOTIVO PARA TER SIDO DEMITIDO
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CAPACITAÇÃO E 
RECOLOCAÇÃO 
PROFISSIONAL
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Na busca por uma nova oportunidade profissional, o 
desempregado costuma levar em conta uma série de 
fatores: a chance de voltar a atuar em sua área de 
expertise, a remuneração oferecida, a distância entre 
o local de trabalho e a residência e mesmo o regime 
de contratação. Além disso, enquanto o trabalho não 
aparece, é preciso pensar em maneiras de aumentar 
a empregabilidade, ou seja: incrementar o currículo, 
ampliar as capacidades laborais, aprender novas 
habilidades etc.

Contudo, muitas vezes, para conseguir uma vaga é 
preciso ceder em certos aspectos, já que ganhar menos 
ou atuar em áreas diferentes da pretendida ainda pode 
ser melhor do que permanecer sem qualquer ocupação 
ou renda. 

O emprego com carteira assinada é o preferido por 
aqueles que procuram trabalho (50,7%), seguido 
daqueles que aceitariam qualquer oportunidade, 
independente do formato (28,3%) e dos que buscam 
trabalho como autônomos, por conta própria (7,6%).

METADE DOS ENTREVISTADOS GARANTE ESTAR 
DISPOSTA A RECEBER UMA REMUNERAÇÃO MENOR 
QUE A DO ÚLTIMO EMPREGO 

Emprego com carteira assinada

Qualquer oportunidade, 
independente do formato

Trabalho como autônomo, por conta própria

Contrato fixo sem carteira assinada

Emprego temporário por contrato de trabalho

Não estou procurando nenhuma oportunidade

28%

3%

51%

8%

6%

4%

OPORTUNIDADE QUE ESTÁ PROCURANDO
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ESTÁ DISPOSTO A GANHAR MENOS DO QUE GANHAVA NO ÚLTIMO EMPREGO

SIM 
(TOTAL)

NÃO 
(TOTAL)51% 28% NÃO SEI21%

A procura pelo novo posto de trabalho exige esforço 
considerável, pois os entrevistados dedicam, em média, 
3 horas por dia à tarefa. Nesse caso, vale acrescentar 
que 60,0% não sabem precisar o tempo empregado na 
busca. 

A pesquisa revela que 47,7% dos entrevistados têm 
sido chamados para entrevistas de emprego, sendo 
que a maioria foi chamada para poucas (42,9%) e 
somente 4,8% para muitas entrevistas. Por outro lado, 
outros 52,3% não têm sido chamados. Nesse último 
caso, 21,5% admitem que não têm se candidatado 
a muitas vagas, enquanto 19,0% alegam falta de 
oportunidades na área que estão buscando, 13,9% 
mencionam a idade e 11,7% falam na localização/falta 
de oportunidades de emprego perto de casa. 

Metade dos entrevistados garante estar disposta 
a receber menos que a remuneração do último 
emprego (50,9%), sobretudo por que o que importa é 
voltar ao mercado de trabalho (19,5%); outros 17,9% 
argumentam que o que importa neste momento 

48% DOS 
ENTREVISTADOS TÊM 

SIDO CHAMADOS 
PARA ENTREVISTAS 

DE EMPREGO

é arranjar um emprego para pagar as despesas, 
enquanto 13,5% alegam ser mais fácil procurar 
oportunidades melhores quando se está empregado.

Em contrapartida, 28,2% não aceitariam receber 
menos, seja por acharem que seria regressão 
profissional (16,1%), seja por acreditar que depois 
poderiam ter dificuldade de retornar ao patamar 
salarial anterior (8,9%).

19% 16%

18% 9%

13% 3%

O que importa agora é 
voltar para o mercado 
de trabalho

Porque acho uma 
regressão profissional

O que importa neste 
momento é arrumar 
um emprego para pagar 
minhas despesas

Pois depois posso ter 
dificuldade de ficar no 
patamar salarial que 
estava antes

É mais fácil procurar 
oportunidades 
melhores estando 
empregado

Pois tenho uma reserva 
financeira que me 
permite esperar algo no 
nível que espero
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Por sua vez, a mudança de segmento de atuação não 
seria um problema para seis em cada dez entrevistados: 
60,6% estão dispostos a trabalhar numa área diferente 
da sua para conseguir um novo emprego – seja em 
termos da experiência profissional (26,4%), seja em 
relação à própria formação e à experiência profissional 
(24,5%). Porém, 23,1% não estão dispostos a essas 
mudanças para conseguir novo emprego e 16,3% não 
souberam responder. 

Considerando apenas aqueles que têm sido chamados 
para entrevistas, 42,7% já recusaram propostas de 
emprego, principalmente por ser muito longe de 
casa (12,5%), remuneração/benefícios insuficientes 
(8,7%) e remuneração/benefícios piores do que o 
emprego anterior (7,6%). Em contrapartida, 57,3% não 
recusaram propostas, pois não foram bem sucedidos 
nas entrevistas realizadas.

14,6% pensam na possibilidade de mudar para o 
exterior em busca de novas oportunidades caso 
passem mais tempo sem conseguir um emprego no 
Brasil, ao passo em que 71,4% não fazem planos de 
deixar o país. 

Os entrevistados também foram questionados 
sobre o fato de não terem optado pelo caminho do 
empreendedorismo. Para a maior parte, a abertura de 
uma empresa não ocorreu por falta de dinheiro para 
começar o próprio negócio (40,9%), mas também há os 
que não têm vontade de serem empresários (6,8%), os 
que mencionam o excesso de burocracia do governo 
(6,5%) e os que buscam estabilidade por meio do 
emprego (5,8%). Ao lado disso, 25,2% garantem que 
nunca pensaram nisso. 

61% ESTÃO 
DISPOSTOS 
A TRABALHAR 
NUMA ÁREA 
DIFERENTE 
DA SUA PARA 
CONSEGUIR 
UM NOVO 
EMPREGO

12



A despeito da situação difícil que vêm enfrentando, 
72,4% acreditam que estão preparados para conseguir 
um novo emprego (aumentando para 77,7% entre os 
homens), enquanto 11,6% não se sentem preparados e 
16,1% não sabem responder. 

Dentre aqueles que se sentem confiantes para 
conseguir nova ocupação, as justificativas mais comuns 

passam pelo fato de ter boa experiência profissional 
(43,5%), ter preenchido cadastro em diversos sites de 
emprego (24,5%), ter preenchido ficha em diversas 
agências de emprego (23,6%) e manter o hábito de 
ver jornais e sites de emprego para encontrar vagas 
disponíveis (21,3%). 

72% ACREDITAM ESTAR PREPARADOS PARA 
CONSEGUIR NOVO EMPREGO

* Somente para quem 
se sente preparado para 
conseguir um novo emprego

Tenho boa experiência profissional

Preenchi cadastro em diversos sites de emprego

Preenchi ficha em diversas agências de emprego

Frequentemente vejo jornais e sites de 
emprego para ver vagas disponíveis

O meu segmento de atuação está aquecido/ 
sempre tem oportunidades na área

Estou fazendo cursos de atualização profissional

Tenho uma boa rede de contatos profissionais

Sou um expert em minha área

Outros

24%

12%

43%

24%

21%

11%

9%

8%

4%

POR QUE CONSIDERA TER CONDIÇÕES DE CONSEGUIR UM NOVO EMPREGO
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A pesquisa indica que a grande maioria não investe, 
atualmente, no aprimoramento pessoal como meio 
de ampliar as chances de contratação: 78,5% não 
estão fazendo nenhum tipo de curso de capacitação 
profissional para conseguir oportunidades de trabalho 
melhores (com aumento de 14,5 p. p. na comparação 
com 2017). Em contrapartida, 17,7% estão fazendo, 
sendo 11,8% cursos gratuitos e 6,0% cursos pagos. 
Os cursos mais mencionados são os de técnico em 
informática (13,1%), administração de empresas 
(9,3%), enfermagem (5,6%), estética (3,7%) e pós-
graduação (3,7%).

Somente uma a cada dez pessoas em busca de trabalho 
afirma que lê ou estuda com vistas à capacitação 
profissional, a fim de conseguir oportunidades 
melhores (12,6%), enquanto 81,3% não o fazem. Para 
os que se dedicam à leitura/estudo, os temas mais 
mencionados correspondem à culinária/gastronomia 
(7,9%), seguida do direito (5,3%), livros didáticos 
(5,3%), administração (3,9%), informática (3,9%) e 
livros em geral (3,9%). 

Os meios preferidos para estudar são os vídeos pela 
internet (56,6%), os textos na internet (48,7%), os livros 
comprados pelo entrevistado (28,9%), os livros que a 
pessoa já possuía (27,6%) e os perfis de especialistas 
nas redes sociais (21,1%). 

Para o presidente da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), José César da Costa, 
o problema do desemprego deve ser abordado 
com políticas públicas capazes de contribuir para a 
qualificação profissional: “O desemprego não ocorre 
apenas pela falta de oportunidades e pela economia 
adversa. As empresas costumam ter muita dificuldade 
em encontrar pessoas capazes de preencher vagas 
que exijam conhecimento técnico e especializado; 
nesse sentido, os governos e a iniciativa privada devem 
fazer uma análise setorial para investir em cursos 
preparatórios atualizados, e que estejam em sintonia 
com as novas necessidades do universo profissional. 
Uma alternativa é a criação e o fomento de plataformas 
gratuitas de qualificação, capazes de atrair o imenso 
contingente de brasileiros que desejam, mas não 
conseguem se recolocar no mercado”. Além disto, é 
preciso que o trabalhador seja proativo ao lidar com o 
problema do desemprego, aproveitando o tempo livre 
para analisar e reavaliar as próprias competências a 
fim de melhorar, aprender e tornar-se um profissional 
com perfil mais atrativo. Embora algumas pessoas 
não disponham de recursos financeiros para investir 
em cursos ou outras ferramentas de aprimoramento, 
é interessante lembrar que a internet está repleta de 
oportunidades gratuitas e com fontes confiáveis de 
aprendizado.

78% NÃO ESTÃO FAZENDO NENHUM TIPO DE CURSO 
DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONSEGUIR 
OPORTUNIDADES DE TRABALHO MELHORES

14



MEIOS DE 
SOBREVIVÊNCIA
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A informalidade atingiu 41,1% da população ocupada 
em dezembro de 2019, de acordo com dados da mais 
recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua3). Há 11,6 milhões de 
trabalhadores sem carteira assinada no setor privado, 
e 24,2 milhões de trabalhadores por conta própria, sem 
CNPJ. Além disso, a população subutilizada na força 
de trabalho chegou a 27,6 milhões de pessoas, maior 
valor da série. 

Conseqüência direta da lenta recuperação da economia 
e do elevado desemprego, a informalidade não 
raramente implica em vagas com maior vulnerabilidade 
para o trabalhador, instabilidade, variações constantes 

na renda, remuneração menor e baixa produtividade. 
Apesar disso, pode ser a única opção para quem perdeu 
o emprego e não encontra nova oportunidade formal. 

Praticamente quatro em cada dez desempregados têm 
recorrido ao trabalho temporário para se sustentar 
(39,4%), enquanto 29,6% admitem que parte ou todas 
as contas e despesas são pagas por pais, filhos, amigos 
ou outros familiares (aumentando para 33,3% entre 
as mulheres e 38,2% entre os mais jovens); também 
há aqueles que têm se valido do seguro-desemprego 
(8,4%) e do acerto recebido da empresa em que 
trabalhavam (7,5%). 

39% TÊM RECORRIDO AO TRABALHO TEMPORÁRIO 
PARA SE SUSTENTAR

3 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26741-desemprego-cai-para-11-9-na-media-
de-2019-trabalho-informal-e-o-maior-em-4-anos
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Dentre os trabalhos temporários de quem está sem 
emprego, os mais mencionados são os serviços 
Gerais – manutenções gerais, pedreiro, pintor, 
eletricista, jardineiro, etc. (19,3%), o de revendedor 
de produtos – roupas, cosméticos etc. (14,3%), as 
comidas para vender – marmitas, doces, salgados etc. 
(13,0%), serviços de beleza – manicure, cabeleireiro 
etc. (12,2%), diarista/lavagem de roupas (8,0%) e 
motorista por aplicativo (7,6%).

Em geral, as ocupações temporárias são exercidas 
durante 4,31 dias por semana, em média (com 
aumento de 0,91 p.p. em relação a 2017), sendo que 
29,0% dessas pessoas trabalham de 2 a 3 dias por 

semana, 24,4% todos os dias (com aumento de 18,4 p. 
p. em relação a 2017) e 20,2% entre 4 a 5 dias. 

Tendo em vista o nível de renda obtido por meio do 
trabalho temporário, 43,6% garantem gerar até R$ 
1.000,00 por mês, enquanto 10,5% ganham entre R$ 
1.000,00 e R$ 2.000,0 e outros 43,7% não sabem/não 
querem responder. 

A grande maioria dos trabalhadores temporários 
enxerga essa condição como “um bico” e não uma 
profissão (89,5%); por outro lado, 9,2% já incorporaram 
essa ocupação à realidade cotidiana e pensam tratar-se 
mesmo de uma profissão. 

Trabalho temporário/freelancer/bico

Parte ou todas as contas e despesas são pagas por pais, 
filhos, amigos ou outros familiares

Seguro desemprego

Acerto que recebi da empresa em que trabalhava

Reserva financeira

Bolsa família

Pensão/sou pensionista

Tenho usado cartões de crédito e cheque especial 
para ajudar a cobrir as contas

Dinheiro da venda de um bem (casa, carro, moto, TV, etc.)

Outros

Nenhum

30%

4%

39%

8%

7%

4%

4%

2%

1%

5%

13%

COMO SE SUSTENTA ATUALMENTE
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A grande maioria contribuía financeiramente para 
as despesas da casa enquanto trabalhava (91,1%), 
o que é um indicativo do impacto que o desemprego 
exerce sobre as famílias. Nesse caso, 28,7% não eram 
os principais responsáveis e agora não contribuem 
mais (com aumento de 11,4 p.p. em relação a 2017, 
chegando a 35,7% entre as mulheres), enquanto 
24,3% eram os principais responsáveis e continuam 
contribuindo de alguma forma e 16,4% eram e ainda 
são os principais responsáveis no aspecto financeiro 
(aumentando para 25,1% entre os homens). 

Somente 15,2% dos desempregados possuem reserva 
financeira para se manter até conseguirem um 
emprego, ao passo em que 76,0% não possuem. 

Dentre os que conseguiram guardar alguma quantia, 
58,7% possuem dinheiro na poupança ou outro 
investimento, 32,6% mencionam o FGTS e 20,7% 
outras fontes. 

18,5% ainda conseguiriam pagar todas as despesas 

e contas essenciais pelos próximos 3 meses, outros 
18,5% pelos próximos 6 meses, 10,9% apenas até 
o próximo mês e outros 10,9% durante 1 ano. Vale 
acrescentar que 35,9% não sabem/preferem não 
responder. 

“A informalidade não deixa de ser uma precarização das 
condições de trabalho, mas, muitas vezes, é a maneira 
de seguir pagando as contas e sobrevivendo. Além de 
ser um desdobramento da economia em marcha lenta 
e do mercado de trabalho em baixa, o aumento da 
informalidade também está relacionado à chamada 
‘gig economy’, ou ‘economia dos bicos’ – aquela que diz 
respeito aos motoristas e entregadores de aplicativos, 
por exemplo. As plataformas digitais facilitam a 
contratação de pessoas e oferecem oportunidade de 
geração de renda para milhões de desempregados; 
por outro lado, esses trabalhadores não têm direitos 
assegurados e não têm vínculo empregatício” – alerta 
o presidente da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), José César da Costa. 

SOMENTE 15% POSSUEM RESERVA FINANCEIRA PARA 
SE MANTER ATÉ CONSEGUIREM NOVO EMPREGO 
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EXPECTATIVAS PARA 
O FUTURO
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O que o ano de 2020 reserva aos brasileiros, em 
relação ao mercado de trabalho? Embora o patamar 
atual de desocupados seja o menor para um trimestre 
encerrado em dezembro desde 2015, ainda é cedo para 
dizer que o desemprego iniciou, de fato, uma trajetória 
consistente de queda. 

Por outro lado, vale mencionar que todos os oito 
setores da economia tiveram resultado positivo em 
20194, em termos de vagas criadas, com destaque para 
as áreas de Serviços (382.525 novos postos oferecidos), 
Comércio (145.475 novas vagas) e Construção Civil 

(71.115 novas vagas). 

Três em cada quatro pessoas ouvidas esperam 
conseguir um emprego em até seis meses (75,3%). 
Em média, os entrevistados acreditam que estarão 
empregados dentro de 3,76 meses.

A respeito deste cenário no médio prazo, os 
entrevistados estão divididos: praticamente a metade 
da amostra se sente pouco ou nada confiante de que 
conseguirá um emprego nos próximos três meses 
(47,8%). Outros 40,7%, por sua vez, estão confiantes ou 
muito confiantes a respeito da possibilidade.  

UM TERÇO ESTÁ CONFIANTE QUE O DESEMPREGO 
CAIRÁ EM 2020

4 http://trabalho.gov.br/noticias/7356-brasil-fecha-2019-com-644-mil-novos-postos-de-trabalho
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* Somente para quem está confiante que vai conseguir emprego nos 
próximos 3 meses

* Somente para quem não está confiante que vai conseguir emprego nos 
próximos 3 meses

Preciso manter o ânimo e a esperança 
de que vou me recolocar 45%

Sou bom profissional e acredito 
que tudo vai dar certo 36%

A economia está melhorando 14%

As oportunidades de trabalho estão 
aumentando, desemprego diminuindo 13%

Estão faltando profissionais com minha 
capacitação no mercado 8%

A área que trabalho está em ascensão, 
tenho recebido boas propostas 

de emprego
8%

Outros 2%

Não estou sendo chamado para entrevistas 32%

Não tenho visto muitas vagas de 
emprego disponíveis no mercado 28%

Estou vendo muitas empresas demitindo/o 
desemprego está aumentando 25%

Estou fazendo entrevistas, 
sem conseguir a vaga 18%

A economia está piorando 17%

Não me sinto qualificado para o mercado 
de trabalho atual/estou defasado 10%

As coisas podem não acontecer já que não 
ando tendo muita sorte na vida 9%

Outros 2%

POR QUE SE SENTE 
CONFIANTE?

POR QUE NÃO SE SENTE 
CONFIANTE?

CONFIANÇA EM CONSEGUIR EMPREGO NOS PRÓXIMOS 3 MESES

No caso dos que estão esperançosos, essa sensação 
não tem explicação específica, eles apenas sentem 
que precisam manter o ânimo e a esperança de que 
vão conseguir se recolocar (45,1%); ao mesmo tempo, 
36,2% sentem que são bons profissionais e acreditam 
que tudo vai dar certo, enquanto 14,2% consideram 
que a economia está melhorando e 12,6% pensam 
que que o desemprego está diminuindo.

Aqueles que não estão otimistas justificam sua posição 
dizendo que estão desanimados porque não estão 

sendo chamados para entrevistas (32,5%), ao passo 
em que 28,4% não têm visto muitas vagas disponíveis 
no mercado e 24,9% acreditam que o desemprego 
está aumentando.

Finalmente, tendo em vista o contexto do desemprego 
em 2020, 33,4% acreditam que o percentual diminuirá 
(com aumento de 9,7 p. p. em relação a 2017), 
enquanto 33,3% acreditam que permanecerá estável 
e 19,4% julgam que vai aumentar (queda de 11,3 p. p. 
em relação a 2017).
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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 de 

pessoas, considerando 
as 27 capitais do país.

604 casos, gerando uma 
margem de erro no 

geral de 4,0 p.p para um 
intervalo de confiança 

a 95%.

20 de novembro 
à 11 de dezembro 

de 2019.
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