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População ocupada do Nordeste 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Nordeste encerrou o  

4º trimestre de 2018 com Taxa de Desocupação de 14,4%, aumento de 0,5 ponto percentual (p.p.) em relação 

ao mesmo trimestre de 2017 (13,8%). 

O contingente de Pessoas Ocupadas no Nordeste decresceu 0,1% em relação ao 4º trimestre de 2017 e chegou 

a 21.562 mil pessoas no último trimestre de 2018. Na mesma base de comparação, a População Desocupada 

somou 3.618 mil pessoas, tendo registrado aumento de 4,5% frente ao mesmo trimestre de 2017. 

O grupo Pessoas Ocupadas está estratificado em quatro subcategorias, em que, duas apresentaram 

crescimento em relação ao último trimestre de 2017: Empregado (+0,1%) e trabalhador por Conta Própria 

(+1,0%). Enquanto, duas reduziram o contingente populacional: Empregador (-6,5%) e trabalhador familiar 

auxiliar (-5,5%), conforme especificado na Tabela 2. 

No Nordeste, o Setor Privado foi estimado em 9.156 mil pessoas, aproximadamente, 42,5% da População 

Ocupada no quarto trimestre de 2018. Entre os Empregados do Setor Privado, cerca de 58,8% dos ocupados 

tinham registro em carteira de trabalho, ou seja, 5,3 mil empregados no período em análise. Esse contingente 

cresceu 0,1% frente ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Tabela 2. Na mesma base de 

comparação, os trabalhadores do Setor Privado sem registro em carteira de trabalho cresceu 1,1%, tendo 

atingido 3,7 mil pessoas, ou seja, 41,2% da categoria Setor Privado. 

Quanto à categoria do trabalhadores por Conta Própria (29,0% da População Ocupada), a massa populacional 

cresceu 1,0% em relação ao 4º trimestre de 2018, atingindo contingente de 6.260 pessoas. O agrupamento é 

composto principalmente por trabalhadores sem o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 

cerca de 89,6%, ou seja, 5,6 mil de trabalhadores operam na informalidade na Região (Tabela 2). 

No 4º trimestre de 2018, a População Ocupada na Região foi composta principalmente por empregados 

alocados no Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas (4,5 milhões de pessoas, 21,3% da 

População Ocupada), na Administração pública, defesa, seguridade, educação, saúde humana e serviços sociais 

(4,0 milhões de pessoas, 18,8%) e Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca (2,6 milhões de pessoas, 

12,5%). Os demais agrupamentos por atividades estão dispostos na Tabela 3. 

Entre as dez atividades pesquisadas, cinco apresentaram crescimento do pessoal ocupado no 4º trimestre de 

2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Administração Pública foi a atividade que mais cresceu 

em valores absolutos, incremento de 74 mil pessoas (+1,9%), seguida por Informação, comunicação e atividades 

financeiras, acréscimo de 53 mil pessoas (+3,2%) e Alojamento e Alimentação, que avançou 3,9%, inserindo 

cerca de 51 mil pessoas no setor. Destacam-se também os incrementos em: Transporte, armazenagem e correio 

(+4,7%) e Outros Serviços (+2,8%). A estimativa dos ocupados na atividade Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas não sofreu alteração no período em análise, vide Tabela 3. 

Todavia, a Agricultura, pecuária, produção florestal e pescaregistrou as maiores perdas entre as atividades 

pesquisadas, com redução de seu quadro de pessoal ocupadoem 132 mil pessoas, ou seja, retração de 4,7% em 

comparação com o quarto trimestre de 2017. Na mesma base de comparação, seguem as demais atividades 

que também diminuíram seu contingente populacional ocupado: Serviços domésticos (-4,2%); Construção  

(-3,3%) e Indústria Geral (-0,5%). 

Quanto ao rendimento médio das pessoas ocupadas no Nordeste, ocorreu valorização real de 1,4% no  

4º trimestre de 2018 frente ao mesmo de 2017. Na mesma base de comparação, observou-se aumento do 

rendimento médio em seis atividades, com maiores variações em: Informação, comunicação e atividades 

financeiras (+8,2%); Alojamento e alimentação (+4,3%) e Administração Pública (+4,3%). Para o mesmo período 

de comparação, as maiores desvalorizações dos rendimentos reais foram em: Construção (-9,2%), Indústria 

Geral (-8,3%) e Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca (-2,4%). Dados das demais atividades estão 

disponibilizados na Tabela 3. 
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Tabela 1 - Nordeste: Estimativa da população - 4º trimestre de 2018 

 
Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados do IBGE. 

Tabela 2 - Nordeste: Pessoas ocupadas segundo a posição na ocupação - 4º trimestre de 2018 

 
Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados do IBGE. 

Tabela 3 - Nordeste: Pessoas ocupadas e rendimento médio real -  4º trimestre de 2018 

 
Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados do IBGE. 
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2017. IV 2018. IV Situação Diferença Var. %

Taxa de desocupação 13,8 14,4 ���� 0,5 -

Nível da ocupação 47,3 46,9 ���� -0,4 -

Taxa de participação na força de trabalho 54,9 54,8 ���� -0,1 -

Total 45.622 45.959 ���� 337 0,7

Na força de trabalho 25.044 25.180 ���� 136 0,5

Ocupada 21.581 21.562 ���� -19 -0,1

Desocupada 3.463 3.618 ���� 155 4,5

Fora da força de trabalho 20.578 20.779 ���� 201 1,0

Pessoas de 14 
anos ou mais de 

idade (Mil pessoas)

Estimativas dos trimestres

Taxas (%)

Indicadores
Var. em relação ao 4º trimestre de 2017

2017. IV 2018. IV Situação Diferença Var. %

1. Empregado 13.802 13.815 ���� 14 0,1

Setor privado (exclusive trabalhador doméstico) 9.110 9.156 ���� 46 0,5

   - Com carteira 5.385 5.388 ���� 3 0,1

   - Sem carteira 3.725 3.768 ���� 43 1,1

Trabalhador doméstico 1.538 1.485 ���� -53 -3,4

   - Com carteira 286 264 ���� -22 -7,6

   - Sem carteira 1.252 1.220 ���� -31 -2,5

Setor público 3.154 3.175 ���� 21 0,7

   - Com carteira 250 229 ���� -21 -8,6

   - Militar e funcionário público estatutário 1.949 2.000 ���� 51 2,6

   - Sem carteira 955 946 ���� -9 -0,9

2. Empregador 882 824 ���� -58 -6,5

   - Com CNPJ 566 557 ���� -9 -1,6

 - Sem CNPJ 315 267 ���� -49 -15,5

3. Conta própria 6.196 6.260 ���� 64 1,0

   - Com CNPJ 613 649 ���� 35 5,8

   - Sem CNPJ 5.582 5.611 ���� 29 0,5

4. Trabalhador familiar auxiliar 702 663 ���� -39 -5,5

Indicadores (em mil pessoas)
Var. em relação ao 4º trimestre de 2017Estimativas dos trimestres

2017. IV 2018. IV Var. % 2017. IV 2018. IV Var. %

Comércio, reparação de veículos aut. ... 4.590 4.590 0,0 1.323 1.294 -2,2

Administração pública 3.984 4.058 1,9 2.492 2.599 4,3

Agricultura, pecuária, prod. florestal... 2.819 2.687 -4,7 601 587 -2,4

Indústria geral 2.005 1.995 -0,5 1.504 1.379 -8,3

Informação, comunic. e ativ. financeira... 1.635 1.688 3,2 2.242 2.427 8,2

Construção 1.701 1.644 -3,3 1.314 1.193 -9,2

Serviços domésticos 1.552 1.486 -4,2 585 587 0,3

Alojamento e alimentação 1.292 1.343 3,9 1.027 1.071 4,3

Outros serviços 1.038 1.067 2,8 1.117 1.125 0,7

Transporte, armazenagem e correio 955 1.000 4,7 1.496 1.500 0,3

(estimativa em milhares)
Pessoas Ocupadas

Rendimento Médio (Em R$)
Nordeste


