
Nordeste registra maior taxa de desocupação do País 

A taxa de desocupação do Brasil foi estimada em 12,4%
ponto percentual (p.p.) em comparação com o 1º trimestre de 2018 (13,1%), e redução de 0,6 p.p. frente ao 2º 
trimestre de 2017 (13,0%).  

O Nordeste permaneceu apresentando as maiores taxas de desocupação, tendo registrado
2º trimestre de 2018, enquanto a Região Sul teve a menor, 8,2%. Seguem as taxas para 
(13,2%); Norte (12,1%) e Centro-Oeste (9,5%).

No confronto trimestral, 2º trimestr
todas as Regiões: Norte (de 12,5% para 12,1%), Nordeste (de 15,
(de 8,4% para 8,2%) e Centro-Oeste (de 10,

O contingente de Pessoas Ocupadas
crescimento de 0,6% em relação a 
População Desocupada, estimada em 3.671 mil pessoas, 
de 2017, Tabela 1. 

O grupo Pessoas Ocupadas está estratificad
Região: Empregado no setor privado
e Empregador (+6,1%). Por outro lado, 
e Trabalhador familiar auxiliar (-5,8%

No Nordeste, o Setor Privado detinha
segundo trimestre de 2018. Entre os 
em carteira de trabalho (59,9%) e 3,5 milhões de trabalhadores não tinham registro em carteira de trabalho (40,1%) 
no 2º trimestre de 2018. O contingente de trabalhadores com carteira assinada sofreu retração de 0,5% frente ao 
mesmo período do ano anterior. Por outro lado
3,3%, na mesma base de comparação.

Quanto à categoria Conta Própria (2
2º trimestre de 2017, atingindo o contingente de 6
trabalhadores sem o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
trabalhadores operam na informalidade n

No 2º trimestre de 2018, a População Ocupada n
no Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas

Administração pública, defesa, seguridade
19,2%). Os demais agrupamentos por atividades estão dispostos na Tabela

Entre as dez atividades pesquisadas, 
em relação ao mesmo período do ano anterior
absolutos, incremento de 219 mil pessoas (+
na atividade (+2,9%) e Outros Serviços

também os incrementos em: Informação, comunicação e atividades financeiras (+1,4%) e 
veículos automotores (+0,1%), vide Tabela 3

Todavia, a Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca

ocupado, diminuição em 128 mil pessoas, 
Já a atividade Construção registrou
A atividade Transporte, armazenagem e correio

negativa de 2,1%. Na mesma base de análise (Tabela 3),
com redução de 0,6% e 0,2%, respectivamen

Quanto ao rendimento médio das pessoas ocupadas no Nordeste, ocorreu valorização 
de 2018 frente ao mesmo período de 
médio em seis atividades: Alojamento e 

(+4,8%); Indústria geral (+4,7 %); Transporte, armazenagem e correio

automotores (+0,5%) e Administração pública (+0,4%).

Entre as dez atividades, observou-
seguido por Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 

(R$ 2.147) e Transporte, armazenagem e 
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registra maior taxa de desocupação do País no 2º trimestre de 2018

foi estimada em 12,4% no 2º trimestre de 2018, implicando em 
em comparação com o 1º trimestre de 2018 (13,1%), e redução de 0,6 p.p. frente ao 2º 

Nordeste permaneceu apresentando as maiores taxas de desocupação, tendo registrado uma taxa de 14,8%
enquanto a Região Sul teve a menor, 8,2%. Seguem as taxas para as demais R

Oeste (9,5%). 

trimestre de 2018 em relação ao mesmo de 2017, houve redução
% para 12,1%), Nordeste (de 15,8% para 14,8%), Sudeste (de 13,

Oeste (de 10,6% para 9,5%). 

O contingente de Pessoas Ocupadas no Nordeste foi estimado em 21.065 mil, no 2º trimestre de 2018, 
 igual período de 2017 (20.941 mil pessoas). Na mesma base de comparação, a 

População Desocupada, estimada em 3.671 mil pessoas, registrou decréscimo de 6,9% frente ao mesmo trimes

O grupo Pessoas Ocupadas está estratificado em seis subcategorias, em que, quatro apresentaram crescimento
Empregado no setor privado (+1,0%); Trabalhador doméstico (+0,4%); Empregado no setor público 

Por outro lado, duas categorias reduziram o contingente populacional: C
%), conforme especificado na Tabela 2. 

detinha 8.802 mil trabalhadores, aproximadamente, 41,8% da População Ocupada no 
Entre os Empregados do Setor Privado, 5,2 milhões de trabalhadores

) e 3,5 milhões de trabalhadores não tinham registro em carteira de trabalho (40,1%) 
no 2º trimestre de 2018. O contingente de trabalhadores com carteira assinada sofreu retração de 0,5% frente ao 

Por outro lado, trabalhadores sem registro em carteira de trabalho 
3,3%, na mesma base de comparação. 

rópria (28,9% da População Ocupada), a massa populacional reduziu 
contingente de 6.096 mil pessoas. O agrupamento é composto principalmente por 

sem o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), cerca de 90%, ou seja, 
lhadores operam na informalidade na Região (Tabela 2). 

, a População Ocupada no Nordeste foi composta principalmente por empre
e reparação de veículos automotores e motocicletas (4,3 milhões de pessoas, 2

seguridade, educação, saúde humana e serviços sociais (4,0
por atividades estão dispostos na Tabela 3. 

pesquisadas, cinco apresentaram crescimento do pessoal ocupado no 2
ao mesmo período do ano anterior. Administração Pública foi a atividade que mais cresceu

9 mil pessoas (+5,7%), seguida pela Indústria Geral, com acréscimo de 56 mil pessoas 
Outros Serviços, que avançou 2,3%, inserindo cerca de 23 mil pessoas no setor. 

Informação, comunicação e atividades financeiras (+1,4%) e Comércio e reparação de 

, vide Tabela 3. 

Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca registrou as maiores perdas de seu quadro de pessoal 
mil pessoas, quer dizer, retração de 4,4% em comparação com o 

registrou redução do contingente populacional em 42 mil pessoas, decréscimo de 
ransporte, armazenagem e correio segue, também, em declínio, perda de 21 mil 

%. Na mesma base de análise (Tabela 3), Alojamento e alimentação e Serviço Doméstico

0,6% e 0,2%, respectivamente. 

Quanto ao rendimento médio das pessoas ocupadas no Nordeste, ocorreu valorização real de
o mesmo período de 2017.  Na mesma base de comparação, observou-se aumento 

Alojamento e alimentação (+7,8%); Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca 

Transporte, armazenagem e correio (+1,6 %); Comércio e reparação de veículos 

Administração pública (+0,4%). 

-se que os maiores rendimentos estão em: Administração pública

, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 

Transporte, armazenagem e correio (R$ 1.524). Os demais dados estão disponibilizad
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º trimestre de 2018 

, implicando em redução de 0,7 
em comparação com o 1º trimestre de 2018 (13,1%), e redução de 0,6 p.p. frente ao 2º 

uma taxa de 14,8% no 
as demais Regiões: Sudeste 

redução desse indicador em 
% para 14,8%), Sudeste (de 13,6% para 13,2%), Sul 

no 2º trimestre de 2018, apontando 
Na mesma base de comparação, a 

frente ao mesmo trimestre 

em seis subcategorias, em que, quatro apresentaram crescimento na 
mpregado no setor público (+5,7%) 

: Conta própria (-2,4%) 

% da População Ocupada no 
5,2 milhões de trabalhadores tinham registro 

) e 3,5 milhões de trabalhadores não tinham registro em carteira de trabalho (40,1%) 
no 2º trimestre de 2018. O contingente de trabalhadores com carteira assinada sofreu retração de 0,5% frente ao 

, trabalhadores sem registro em carteira de trabalho expandiram  

a massa populacional reduziu 2,4% em relação ao 
. O agrupamento é composto principalmente por 

%, ou seja, 5,4 milhões de 

foi composta principalmente por empregados alocados 
milhões de pessoas, 20,8%) e na 

4,0 milhões de pessoas, 

no 2º trimestre de 2018 
atividade que mais cresceu, em valores 

, com acréscimo de 56 mil pessoas 
que avançou 2,3%, inserindo cerca de 23 mil pessoas no setor. Destacam-se 

Comércio e reparação de 

e seu quadro de pessoal 
em comparação com o 2º trimestre de 2017. 

mil pessoas, decréscimo de 2,7%.  
, perda de 21 mil pessoas, variação 

Serviço Doméstico seguem 

de 1,3% no 2º trimestre 
se aumento do rendimento 

Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca 

Comércio e reparação de veículos 

Administração pública (R$ 2.479), 
, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas  

estão disponibilizadas na Tabela 3. 
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Tabela 1 - Nordeste: Estimativa da população

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

 

Tabela 2 - Nordeste: Pessoas ocupadas segundo a posição na ocupação

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

 

Tabela 3 - Nordeste: Pessoas ocupadas e rendimento médio real

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

(em mil pessoas)

Em idade de trabalhar

Na força de trabalho

Ocupada

Desocupada

Fora da força de trabalho

  1. Empregado no setor privado (exclusive trabalhadores domésticos)

       Com carteira assinada

       Sem carteira assinada

  2. Trabalhador doméstico

  3. Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar)

  4. Empregador

       Com CNPJ

       Sem CNPJ

  5. Conta própria

       Com CNPJ

       Sem CNPJ

  6. Trabalhador familiar auxiliar

  População Ocupada (1+2+3+4+5+6)

Indicador  (em mil pessoas)

Comércio, reparação de veículos automotores e ...

Administração pública, defesa, segur. social, educação, ...

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e...

Indústria geral

Informação, comunicação e atividades financeiras, ...

Construção

Serviço doméstico

Alojamento e alimentação

Outros serviços

Transporte, armazenagem e correio

Total

Atividades Econômicas

Ano I - Nº 

Nordeste: Estimativa da população - 2º trimestre de 2018 

BNB/ETENE, com dados do IBGE. 

essoas ocupadas segundo a posição na ocupação - 2º trimestre de 201

BNB/ETENE, com dados do IBGE. 

Nordeste: Pessoas ocupadas e rendimento médio real - 2º trimestre de 201

BNB/ETENE, com dados do IBGE. 
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2017.II 2018.II Var. %

45.443 45.879 1,0

24.884 24.736 -0,6

20.941 21.065 0,6

3.943 3.671 -6,9

20.559 21.143 2,8

Estimativas dos segundos trimestres
Variação em relação ao mesmo trimestre 

do ano anterior

2017.II 2018.II

  1. Empregado no setor privado (exclusive trabalhadores domésticos) 8.716 8.802

5.296 5.269

3.421 3.533

1.454 1.460

  3. Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar) 3.047 3.221

770 817

518 547

252 270

6.244 6.096

616 612

5.628 5.484

709 668

20.940 21.064

Indicador  (em mil pessoas)

Estimativas dos segundos 

trimestres

Variação em relação ao 

mesmo   trimestre do ano 

2017.II 2018.II Var.% 2017.II

Comércio, reparação de veículos automotores e ... 4.383 4.386 0,1 1.298

Administração pública, defesa, segur. social, educação, ... 3.834 4.053 5,7 2.469

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e... 2.924 2.796 -4,4 567

1.941 1.997 2,9 1.389

Informação, comunicação e atividades financeiras, ... 1.614 1.636 1,4 2.249

1.534 1.492 -2,7 1.160

1.466 1.463 -0,2 584

1.272 1.265 -0,6 1.026

989 1.012 2,3 1.193

979 958 -2,1 1.500

20.941 21.065 0,6 1.437

Pessoas Ocupadas

(estimativa em milhares)
Rendimento Médio Real (R$)
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Diferença

1,0 436

-0,6 -148

0,6 124

-6,9 -272

2,8 584

Variação em relação ao mesmo trimestre 

do ano anterior

VAR% Diferença

1,0 86

-0,5 -27

3,3 112

0,4 6

5,7 174

6,1 47

5,6 29

7,1 18

-2,4 -148

-0,6 -4

-2,6 -144

-5,8 -41

0,6 124

Variação em relação ao 

mesmo   trimestre do ano 

2018.II Var.%

1.298 1.304 0,5

2.469 2.479 0,4

567 594 4,8

1.389 1.454 4,7

2.249 2.147 -4,5

1.160 1.119 -3,5

584 576 -1,4

1.026 1.106 7,8

1.193 1.097 -8,0

1.500 1.524 1,6

1.437 1.456 1,3

Rendimento Médio Real (R$)


