
 
 

Desempregados estão, em média, há um 

ano e três meses sem trabalho, aponta 

pesquisa CNDL/SPC Brasil 

 

Metade dos entrevistados garante estar disposta a receber uma 

remuneração menor que a do último emprego e 39% têm recorrido ao 

trabalho temporário para se sustentar. Perfil do desempregado é composto 

por mulher, de 33 anos, sem ensino superior e com filhos 

 

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em convênio com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com pessoas 

que estão sem trabalho, revela que os desempregados brasileiros já estão 

há um ano e três meses, em média, sem ocupação formal. O levantamento 

mostra ainda que 51% dos entrevistados estariam dispostos a receber menos 

que a remuneração do último emprego, sobretudo por que precisam voltar 

ao mercado de trabalho (19%). Outros 18% argumentam que o que importa 

neste momento é arranjar um emprego para pagar as despesas, enquanto 13% 

afirmam ser mais fácil procurar oportunidades melhores quando se está 

empregado. 

A demora para se recolocar no mercado de trabalho tem feito com que essas 

pessoas busquem outras formas de sustento, como o trabalho informal. De 

acordo com a pesquisa, praticamente quatro em cada dez desempregados têm 

recorrido ao trabalho temporário para se sustentar (39%), principalmente 

com serviços gerais (19%), com revenda de produtos (14%) e com venda de 

comidas (13%).  

Além dos trabalhos informais, 30% admitem que ao menos parte de suas 

despesas estão sendo pagas por pais, filhos, amigos ou outros familiares. 

Também há aqueles que utilizado o seguro-desemprego (8%) e do acerto 

recebido da empresa em que trabalhavam (7%). 

 



 
 

“O desemprego muitas vezes obriga as pessoas a buscarem alternativas para 

constituir renda. 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 ou 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  

A maioria (91%) dos desempregados que morava com outras pessoas contribuía 

financeiramente para as despesas da casa enquanto trabalhava, o que é um 

indicativo do impacto que o desemprego exerce sobre as famílias.  Nesse caso, 

29% não eram os principais responsáveis e agora não contribuem mais, 

enquanto 24% não eram os principais responsáveis e continuam contribuindo de 

alguma forma e 16% eram e ainda são os principais responsáveis no aspecto 

financeiro.  

Somente 15% dos desempregados possuem reserva financeira para se 

manter até conseguirem um emprego, ao passo em que 76% não possuem. 

Dentre os ainda têm alguma quantia guardada, 59% possuem dinheiro na 

poupança ou outro investimento, 33% mencionam o FGTS e 21% outras fontes.  

Com o dinheiro, 18% conseguiriam pagar todas as despesas e contas essenciais 

pelos próximos três meses, outros 18% pelos próximos seis meses, 11% apenas 

até o próximo mês e outros 11% durante um ano. 

 

 

 

 



 
 

Emprego com carteira assinada é o preferido por quem procura trabalho; 

52% dos desempregados não têm participado nem de entrevistas 

O emprego com carteira assinada é o preferido por aqueles que procuram 

trabalho (51%), seguido daqueles que aceitariam qualquer oportunidade, 

independente do formato (28%) e dos que buscam trabalho como autônomos, 

por conta própria (8%). 

A procura pelo novo posto de trabalho exige esforço considerável, pois os 

entrevistados dedicam, em média, três horas por dia à tarefa. Nesse caso, vale 

acrescentar que 60% não sabem precisar o tempo diário empregado na busca.  

A pesquisa revela que 48% dos entrevistados foram chamados para entrevistas 

de emprego, sendo que a maioria foi chamada para poucas (43%) e somente 

5% para um volume grande de entrevistas. Por outro lado, outros 52% não têm 

sido chamados para entrevistas. 

Considerando apenas aqueles que têm sido chamados para entrevistas, 43% já 

recusaram alguma proposta de emprego, principalmente por ser muito longe de 

casa (12%) e oferecer remuneração ou benefícios ruins (9%).  

 

78% não estão fazendo nenhum tipo de curso de capacitação 

profissional para conseguir oportunidades de trabalho melhores 

A pesquisa indica que a maioria dos desempregados brasileiros não investe, 

atualmente, no aprimoramento pessoal como meio de ampliar as chances de 

contratação: 78% não estão fazendo nenhum tipo de curso de capacitação 

profissional para conseguir oportunidades de trabalho melhores. Em 

contrapartida, 18% estão fazendo, sendo 12% cursos gratuitos e 6% cursos 

pagos. 

Para o presidente da CNDL, 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. 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.  

Embora algumas pessoas não disponham de recursos financeiros para investir 

em cursos, lembramos que a internet está repleta de oportunidades gratuitas e 

com fontes confiáveis de aprendizado”, completa Costa. 

 

Desemprego atinge principalmente os mais pobres, do sexo feminino, 

jovens e que possuem o ensino médio 

A pesquisa mostra que o desemprego vem afetando, em grande medida, as 

camadas mais vulneráveis da população: seis em cada dez desempregados 

são mulheres (61%), enquanto 39% são homens. A média de idade é de 33 

anos, sendo que a maior parte corresponde aos jovens de 18 a 24 anos (34%) e 

à faixa etária de 25 a 34 anos (24%).  

Considerando o nível de renda, verifica-se que nove em cada dez brasileiros sem 

ocupação pertencem às classes C, D e E (95%), enquanto apenas 5% estão nas 

Classe A e B.  

Em relação à escolaridade, 59% possuem entre o ensino médio completo e 

ensino superior incompleto, ao passo em que 31% têm o 2º grau incompleto 

e 10% o ensino superior completo. Apenas 8% falam outro idioma. Tendo em 

vista o estado civil, 55% são solteiros e 26% correspondem aos casados; pouco 

mais da metade dos entrevistados possui filhos (52%). 

 

75% esperam conseguir novo emprego em até seis meses  

Embora estejam há um tempo considerável sem emprego, 75% das pessoas 

ouvidas esperam conseguir uma recolocação em até seis meses. Além 

disso, 72% acreditam que estão preparados para conseguir um novo emprego, 

especialmente por ter uma boa experiência profissional (43%). 



 
 

Tendo em vista o contexto do desemprego em 2020, 33% acreditam que o 

percentual da população desocupada diminuirá, enquanto 33% acreditam que 

permanecerá estável e 19% julgam que vai aumentar. 

 

Metodologia – A pesquisa ouviu 604 brasileiros residentes em todas as capitais, 

com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos, todas as classes sociais, 

desempregados que não estão trabalhando mas estão procurando emprego e 

enquanto não encontram, estão recorrendo a formas alternativas de renda (trabalho 

temporário, “bicos”, free-lance, etc), e ainda aqueles que não estão procurando 

emprego porque procuraram por muito tempo, sem sucesso, e estão aguardando 

para ver se surge alguma oportunidade. O levantamento foi realizado pessoalmente 

em pontos de fluxo de pessoas, considerando as 27 capitais do país. Baixe a íntegra 

da pesquisa em https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas 

 

PP 4.0 – Com investimento total de R$ 3,7 milhões ao longo de dois anos, o projeto 

prevê três tipos de eventos que irão percorrer todas as regiões do país. São encontros 

com objetivo de qualificar lideranças para ações de Relações Institucionais e 

Governamentais (RIG) com foco no estímulo às articulações locais; encontros para 

fomento ao desenvolvimento local e regional por meio da articulação das lideranças 

do varejo e elaboração de propostas de Políticas Públicas; e encontros para 

mobilização empresarial para debater fundamentos essenciais ao desenvolvimento 

sustentável de negócios e empresas. Ao longo do período do convênio, serão 

realizados 36 encontros, 12 de cada tipo. 

Os fóruns são conduzidos por especialistas em cada tema a fim de estimular o debate 

e a consolidação de fundamentos essenciais aos líderes do setor de comércio e 

serviços, como protagonismo, ética e associativismo. Também serão promovidos 12 

estudos e pesquisas com objetivo de embasar a formulação de políticas públicas com 

foco nas micro e pequenas empresas do setor. Além disso, será desenvolvida uma 

plataforma digital de articulação política – um sistema online inédito no Brasil que 

permitirá acompanhar projetos, estruturar demandas e ao mesmo tempo mobilizar 

lideranças e conectar atores públicos e privados.  

 

https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas


 
 

Sobre a CNDL – Criada em 1960, a CNDL é formada por Federações de Câmaras de 

Dirigentes Lojistas nos estados (FCDLs), Câmaras de Dirigentes Lojistas nos 

municípios (CDLs), SPC Brasil e CDL Jovem, entidades que, em conjunto, compõem 

o Sistema CNDL. É a principal rede representativa do varejo no país e tem como 

missão a defesa e o fortalecimento da livre iniciativa. Atua institucionalmente em 

nome de 500 mil empresas, que juntas representam mais de 5% do PIB brasileiro, 

geram 4,6 milhões de empregos e movimentam R$ 340 bilhões por ano.  

 

Sobre o SPC Brasil – Há 60 anos no mercado, o SPC Brasil possui um dos mais 

completos bancos de dados da América Latina, com informações de crédito de 

pessoas físicas e jurídicas. É a plataforma de inovação do Sistema CNDL para apoiar 

empresas em conhecimento e inteligência para crédito, identidade digital e soluções 

de negócios. Oferece serviços que geram benefícios compartilhados para sociedade, 

ao auxiliar na tomada de decisão e fomentar o acesso ao crédito. É também 

referência em pesquisas, análises e indicadores que mapeiam o comportamento do 

mercado, de consumidores e empresários brasileiros, contribuindo para o 

desenvolvimento da economia do país. 
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