
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessoria técnica – Equipe Econômica  

2021 

Liderança do PSOL   

Assessoria Técnica 

Câmara dos Deputados 

8/11/2021 

O custo Bolsonaro: um panorama 
socioeconômico da crise 



  

                CÂMARA DOS DEPUTADOS 

                Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 

                Assessoria Técnica 
 

1 

 

  

           

1. SUMÁRIO 

 
2. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 2 

3. FOME, QUEDA NA RENDA E ELEVAÇÃO DA DESIQUALDADE SOCIAL ........................................................ 3 

4. INFLAÇÃO ................................................................................................................................................. 9 

5. DESTRUIÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO: DESEMPREGO, SUBUTILIZAÇÃO E INFORMALIDADE ........... 14 

6. CONCLUSÃO ........................................................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                CÂMARA DOS DEPUTADOS 

                Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 

                Assessoria Técnica 
 

2 

 

  

2. INTRODUÇÃO 

 

 A pandemia veio agudizar as mazelas das políticas econômicas neoliberais impostas 

ao conjunto da sociedade desde 2015 e que ganharam contornos dramáticos após o golpe 

de 2016 e a eleição de Bolsonaro. Desta forma, a pandemia se abateu no Brasil em um 

momento de profunda vulnerabilidade socioeconômica que conjugava altas taxas de 

desemprego e precarização no mundo do trabalho; baixo grau de proteção social e 

subfinanciamento de serviços essenciais como a saúde pública.  

 Por conta disso, foram atingidas de maneira mais aguda as camadas mais pobres, 

trabalhadore(a)s por conta própria e quem está desempregado(a), mas também micros e 

pequenos empresários e setores expressivos das camadas médias da população, o que 

ampliou os nossos níveis já abissais de desigualdade e miserabilidade social.  

 Diante deste cenário, o objetivo desta nota é apresentar um retrato estatístico da 

crise humanitária que a população brasileira vive em termos de fome; queda na renda; 

inflação e desemprego. Para a elaboração do panorama socioeconômico, analisamos e 

sintetizamos os resultados de algumas das principais pesquisas estatísticas sobre os temas 

supramencionados, como a PNAD-Contínua (IBGE) e o Inquérito Nacional sobre 

Insegurança Alimentar.  Visando o objetivo, estruturamos a nota, além desta introdução, 

em mais três sessões.  

 Na primeira sessão, apresentamos dados sobre a fome e a queda da renda das 

famílias com base no Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da 

Pandemia da Covid-19, bem como esses indicadores se manifestam em termos de 

aumento das desigualdades interseccionais. Já a terceira sessão expõe o panorama da 

trajetória da inflação e como ela está punindo, principalmente, as camadas mais vulneráveis 

da população. A quarta sessão apresenta os principais dados referentes ao mercado de 

trabalho, destacando os impactos do desemprego e precarização segundo critérios 

regionais, étnico-raciais e de gênero. Por fim, na conclusão, apresentamos síntese com os 

principais dado apresentados no trabalho. 

 

 

 

 



  

                CÂMARA DOS DEPUTADOS 

                Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 

                Assessoria Técnica 
 

3 

 

  

3. FOME, QUEDA NA RENDA E ELEVAÇÃO DA DESIQUALDADE SOCIAL  

 

 Esta sessão apresenta os principais resultados obtidos pelo Inquérito Nacional sobre 

Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil1 desenvolvido pela 

Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN). Os 

dados serão comparados com os resultados mais antigos obtidos por intermédio da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE) e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), de forma a esclarecer a trajetória explosiva da insegurança alimentar no Brasil. 

Por fim, apresentaremos indicadores sintéticos de desigualdade social e pobreza.  

 

3.1 Sobre a Insegurança Alimentar 

 

 No Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar foram estimados o tamanho e a 

composição da insegurança alimentar no Brasil com base em dados de 2.180 domicílios 

nas cinco regiões do país, em áreas urbanas e rurais, entre 5 e 24 de dezembro de 2020.  

 A pesquisa utilizou a Escala Brasileira de Medida Direta e Domiciliar da Insegurança 

Alimentar, que define a ocorrência de situação de insegurança alimentar quando a família 

não tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Há três graus de 

insegurança alimentar: 

 

➢ Insegurança alimentar leve: há preocupação ou incerteza quanto acesso aos 

alimentos no futuro e qualidade inadequada dos alimentos. 

➢ Insegurança alimentar moderada: há redução quantitativa de alimentos entre os 

adultos e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos. 

➢ Insegurança alimentar grave: há redução quantitativa severa de alimentos também 

entre as crianças, ou seja, ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de 

alimentos entre todos os moradores. Nessa situação, a fome passa a ser a regra no 

domicílio. 

 

 

 
1 http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf 
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Os principais resultados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar são os 
seguintes: 
 

➢ Insegurança Alimentar total: do total de 211,7 milhões de pessoas no Brasil, 116,8 

milhões (55,2%) conviviam com algum grau de Insegurança Alimentar (leve, 

moderada ou grave). Apenas 44,8% dos lares tinham seus moradores e suas 

moradoras em situação de segurança alimentar.  

➢ Insegurança alimentar grave: Destes, 19,1 milhões (9% da população) estavam 

passando fome (insegurança alimentar grave – situação de fome concreta). 

➢ Insegurança alimentar moderada ou grave: 43,4 milhões (20,5% da população) 

não contavam com alimentos em quantidade suficiente. 

➢ Fome no campo: a insegurança alimentar grave no domicílio dobra nas áreas rurais 

do país, especialmente quando não há disponibilidade adequada de água para 

produção de alimentos. 

➢ Reversão dos avanços no pós-austeridade: hoje temos o pior índice de 

insegurança alimentar desde 2004. Em 2004, o país tinha 35,2% da população em 

situação de insegurança alimentar, hoje tem 55,2%.  

➢ A austeridade iniciada no final de 2014 fez o país regredir em termos de 

segurança alimentar. O governo Bolsonaro apresenta os índices mais elevados de 

insegurança alimentar da série histórica analisada. Entretanto, a fome no país vem 

crescendo acentuadamente desde a adoção das políticas de austeridade fiscal. A 

taxa de insegurança alimentar subiu de 22,9% em 2013 para 36,7% em 2018. 

➢ Impactos regionais. Em 2020, o índice de insegurança alimentar esteve acima dos 

60% no Norte e dos 70% no Nordeste – enquanto o percentual nacional é de 55,2%. 

Já a insegurança alimentar grave (a fome), que afetou 9,0% da população brasileira 

como um todo, esteve presente em 18,1% dos lares do Norte e em 13,8% do 

Nordeste. 

➢ A fome tem gênero. Em 2020, 11,1% dos domicílios chefiados por mulheres os 

habitantes estavam passando fome, contra 7,7% quando a pessoa de referência era 

homem. 

➢ A fome tem cor. Das residências habitadas por pessoas pretas e pardas, a fome 

esteve em 10,7%. Entre pessoas de cor/raça branca, esse percentual foi de 7,5%. 
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 Tabela 1 – Insegurança alimentar desde 2004 

 

 

 

 

  Fonte: Inquérito Nacional sobre  Insegurança Alimentar (2020).  

 

3.2 Crescimento da desigualdade, ampliação do número de pessoas abaixo da 

linha da pobreza e piora no índice de miséria.  

 

➢ Desigualdade de renda no mundo pós-pandemia. Em termos internacionais, relatório 

da FAO2 apontou que os 1.000 maiores bilionários do mundo recuperam as perdas da 

pandemia em apenas 9 meses. Os mais pobres levarão mais de uma década para voltar 

ao nível que estavam antes da crise. O mesmo relatório revelou que as mulheres foram 

as que mais perderam empregos durante a pandemia em todo o mundo e a população 

negra foi a que mais se contaminou e teve o maior índice de mortes devido à covid-19 

no período. 

➢ Pessoas abaixo da linha da pobreza no Brasil. O número de pessoas abaixo da linha 

da pobreza no Brasil era de 10,97%, cerca de 23,1 milhões de pessoas em 2019. Com 

o auxílio emergencial em sua formatação original, o número chegou a cair para 9,8 

milhões de pessoas. Porém, com o possível fim do auxílio emergencial em paralelo à 

fragilidade do mercado de trabalho, o número de pessoas abaixo da linha da pobreza 

pode ser multiplicado por 3,5 vezes, atingindo 34,3 milhões de pessoas. Ao mesmo 

tempo, o Brasil soma 42 novos bilionários na lista da revista Forbes.  

 
2 Disponível em: https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1392789/ 

 PNAD 

2004 

PNAD 

2009 

PNAD 

2013 

POF  

2018 

INQUÉRITO 

2020 

Insegurança 

Alimentar  

Total 

 

35,2% 

 

30,4% 

 

22,9% 

 

36,7% 

 

55,2% 

Insegurança 

Alimentar 

Grave 

 

9,5% 

 

6,6% 

 

4,2% 

 

5,8% 

 

9% 

Insegurança 

Alimentar 

Moderada 

 

12% 

 

8% 

 

6,1% 

 

10,1% 

 

11,5% 

Insegurança 

Alimentar  

Leve 

 

13,8 

 

15,8 

 

12,6 

 

20,7 

 

34,7 
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➢ Índice de miséria. O "índice de miséria" é um indicador simplificado que mede a 

satisfação da população com o panorama econômico atual, somando o desemprego 

(PNAD) com a taxa de inflação (INPC). O índice de miséria foi criado pelo economista 

Arthur Okun é um "termômetro social" para medir a satisfação da sociedade com a 

economia. Segundo a nossa atualização para o índice, setembro foi o pior mês da série 

histórica disponível (23,55). Trata-se de uma piora de 50% em relação ao mês de 

janeiro de 2020. 

  

Gráfico 1 – Índice de miséria 

Fonte: IBGE (PNAD e INPC). Elaboração própria. 

 

3.3 Sobre a questão da moradia 

 

É importante observarmos também como a crescente deterioração econômica 

impacta nas condições de moradia da população mais pobre, com atenção especial para o 

perfil étnico-racial e de gênero dos mais afetados.  

Numa sociedade onde os cuidados com o lar recaem sobre as mulheres, são elas 

também que estão à frente das lutas e dificuldades por moradia. O trabalho doméstico não 

remunerado recai sobre as mulheres, em especial as negras e periféricas. É esta mesma 

mulher que tem a taxa de desemprego maior, tanto pelo recorte de gênero, quanto pelo 
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recorte étnico-racial. É esta mulher que também está em situação maior de insegurança 

alimentar. E será essa mulher quem sofre com as ameaças de despejo de suas famílias.  

Segundo a pesquisa de 2017, Teto e Trabalho: perfil e características de trabalho e 

moradia das famílias da ocupação Povo Sem Medo em SBC3, a maior parte das pessoas 

em ocupações são mulheres; 54,5%, e 61,6% se declararam negros e pardos. O perfil das 

famílias mostra o que apresentamos da categoria mais afetada pela política econômica 

neoliberal de Bolsonaro, 21,3% são de famílias monoparentais com mulher chefe de família 

e 31,8% no total, com mulher chefe de família. 

É importante desmistificar também quem são os sem-teto. As famílias que estão em 

ocupações na luta por moradia digna são de trabalhadoras e trabalhadores, 69,3% vivem 

em casas alugadas e sofrem com ameaças de despejos pela renda do trabalho não ser 

suficiente para garantir o acesso a alimentação e moradia digna. Segundo a metodologia 

da ONU-Habitat, é sem teto quem compromete mais de 30% da sua renda com aluguel. 

Com o fim da política de reajuste do salário-mínimo, fica ainda mais difícil acompanhar o 

crescimento dos preços de bens e serviços da economia descumprindo inclusive o inciso 

IV do artigo 7º da Constituição Federal que diz que o salário-mínimo deve ser “capaz de 

atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 

periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo”. 

As principais profissões que encontramos nas ocupações são de: Diarista/Emprego 

Doméstico, Ajudante Geral, Auxiliar de Limpeza, Garçom, Motorista, Auxiliar Administrativo, 

Operador de Máquinas, Telemarketing, Pedreiro, Porteiro, Vendedor ambulante, 

Cozinheiros(a) e Vigilantes, com renda de 1 a 1,5 salário mínimo. 

O mito do Estado grande demais é desmentido também pelos dados referentes ao 

perfil populacional das ocupações. Na ocupação de SBC havia 12.123 famílias das quais 

30,7% recebiam Bolsa Família, menos de 2% acessou o FIES e PRONATEC e apenas 25% 

das famílias se inscreveram em programas habitacionais, sem sucesso. 

As famílias que sofrem despejo no Brasil são as mesmas que nunca acessaram 

programas habitacionais. Poucas famílias conseguem realizar o cadastro e as que 

conseguem nunca são chamadas. Quem está na iminência de sofrer despejo é porque não 

 
3 Disponível em: https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Apresentao-pesquisa-teto-e-trabalho-dez17-verso-

final(1).pdf 
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conseguiu acessar o mercado de trabalho para ter uma renda total no fim do mês suficiente 

para pagar moradia e alimentação. É a parcela da classe trabalhadora que mora de favor 

ou em condições de insalubridade. 
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4. INFLAÇÃO 

 

 O Brasil vive um processo inflacionário que penaliza, principalmente, as famílias mais 

pobres. Trata-se de uma inflação de custos causada, principalmente, pela desvalorização 

cambial; política de preços dos combustíveis praticada pela Petrobrás; elevação das tarifas 

de energia elétrica e subida das commodities. Se há uma tendência global de aumento de 

preços por conta das commodities, a inflação no Brasil está muito acima da média global e 

já é a terceira maior da América Latina, segundo estudo da FGV.  

 Há pelo menos três elementos inflacionários de responsabilidade direta do governo: 

a política de preços da Petrobras; a forte desvalorização cambial pressionada pelo 

ambiente de incerteza e a destruição de qualquer intervenção estatal em estoques 

reguladores de alimentos. 

 Além da inflação de setembro ser a mais alta para o mês desde 1994 (1,16%), o 

Indicador de Inflação por Faixa de Renda do IPEA4 revela que a inflação atual é bem 

maior para as famílias de baixa renda, aprofundando a nossa crônica desigualdade social.  

 

➢ A inflação que atinge os mais pobres é significativamente mais elevada que a 

das famílias mais ricas. Segundo dados do IPEA, no acumulado em doze meses 

até setembro, as famílias com renda muito baixa tiveram uma inflação de 11% no 

acumulado de 12 meses até setembro. O patamar é 2,1% a mais do que o índice de 

preços dos mais ricos (8,9%). 

 

 

➢ Para o segmento de renda mais baixa, esta alta decorre, principalmente, das 

variações dos seguintes preços (no acumulado de 12 meses até setembro): 

 
4 https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/ 
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a) alimentos no domicílio, com destaque para: carnes (24,9%); aves e ovos 

(26,3%) e leite e derivados (9,0%)  

b) 28,8% da energia elétrica,  

c) 34,7% do gás de botijão  

 

➢ Já para as famílias de renda mais elevadas as pressões inflacionárias decorrem, 

principalmente, da elevação dos seguintes preços: 

• 42,0% dos combustíveis 

• 14,1% dos transportes por aplicativo  

• 12,1% dos aparelhos eletroeletrônicos. 

• 56,8% das passagens aéreas 

 

➢ A política de preços de combustíveis da Petrobrás.  

 

 Os aumentos recorrentes nos preços dos combustíveis impactam direta ou 

indiretamente em praticamente todos os segmentos da economia, pois são a 

principal fonte de energia no transporte de mercadorias e de pessoas, além do 

preparo diário das refeições – contribuindo significativamente no descontrole da 

inflação.  

 A principal causa dos aumentos decorre da política de preços de combustíveis 

instaurada em 2016 por Michel Temer e que teve continuidade no governo 

Bolsonaro. Trata-se do Preço de Paridade de Importação (PPI), que define que 

produtos derivados de petróleo e gás tenham como base as cotações internacionais 

destes produtos mais os custos fictícios que importadores teriam, como transporte e 

taxas portuárias. Com isso, mesmo a Petrobras produzindo em território brasileiro 

cerca de 80% dos produtos derivados de petróleo no país nós pagamos como se 

eles fossem importados. Com a atual desvalorização cambial e elevação do preço 

internacional dos combustíveis, a situação é a pior possível.  

 Soma-se aos fatores já mencionados a elevação dos preços de 

biocombustíveis. O etanol responde por 27% do litro da gasolina vendida dos postos 

e teve alta de quase 60% desde o início do ano. Dentre outros, a elevação decorre 
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da falta de chuvas e das geadas que reduziram a produção das lavouras de cana-

de-açúcar ao mesmo tempo que ocorre alta do preço do açúcar no mercado 

internacional. 

 Já o biodiesel, que hoje equivale a 10% do diesel vendido, acumulou alta de 

mais de 70%, consequência, principalmente, da alta da soja.  

 

Gráfico 2 – Preços de combustíveis corrigidos pela inflação  

Fonte: ANP. Elaboração própria. Preços deflacionados pelo IPCA 

 

➢ Energia elétrica 

 Nos últimos meses tivemos uma escalada nas tarifas de energia elétrica. Ao passo 

que em abril, com bandeira amarela, a tarifa era de R$ 1,343 a cada 100 kWh consumidos, 

a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) oficializou em agosto resolução que criou a 

Bandeira Escassez Hídrica, que substituiu a Bandeira Vermelha 2 e custa R$ 14,20 a cada 

100 kW/h. Trata-se de uma elevação de 957%.  

 Detalhadamente, em maio, o valor cobrado pelos mesmos 100 kWh era de R$ 4,169 

e a bandeira tarifária era vermelha patamar 1, em junho subiu para R$ 6,243, em julho R$ 

9,492 e, por fim, em agosto chegamos aos R$ 14,20 mencionados.  

 O aumento da conta de luz atinge os brasileiros em um momento de elevadíssima 

vulnerabilidade social, onde as famílias convivem com a crítica combinação de desemprego 
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recorde, inflação de itens básicos elevada e renda do trabalho em queda. Não se pode 

ignorar os efeitos econômicos e sociais do aumento da conta de luz nesta conjuntura. 

 É importante destacar que a crise hídrica não necessariamente deveria implicar em 

crise energética. Há muitos anos o problema da dependência do país das hidrelétricas 

somado aos ataques ambientais que implicam em redução do regime de chuvas aponta 

para uma crise como a que se manifestou recentemente. Ignorando as mudanças 

climáticas, a urgência ambiental e a necessidade de transição energética para fontes mais 

baratas e sustentáveis como a eólica, os últimos governos continuaram apostando nas 

hidrelétricas e nas termelétricas como estabilizadoras do ciclo hídrico. Aliás, as 

termelétricas poluem muito mais e geram energia mais cara – inclusive possuem seus 

custos atrelados ao preço dos combustíveis fósseis que não param de subir.  

 

Gráfico 3 – Inflação na tarifa de energia elétrica residencial 

Fonte: IBGE. Elaboração própria.  
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➢ Desvalorização cambial 

 A forte desvalorização do real ocorrida durante o governo Bolsonaro é uma das 

principais responsáveis pela escalada inflacionária e deterioração do poder de compra dos 

mais pobres. A desvalorização cambial afeta os preços dos produtos importados, dos 

produtos que contém insumos importados e dos que, apesar de produzidos internamente e 

com insumos domésticos, concorrem com importados. Além disso, a desvalorização 

cambial também afeta o preço do que exportamos. Levando em consideração que ao 

produtor não interessa vender no mercado interno produtos por um preço inferior ao que 

poderia ganhar exportando, o câmbio também impacta fortemente na inflação de alimentos 

e demais produtos primários voltados à exportação.  

 Quando Bolsonaro assumiu o governo, o dólar custava R$ 3,86 e, atualmente, o 

dólar passa dos R$ 5,70. O ambiente de forte incerteza econômica e institucional contribuiu 

fortemente para o resultado. Trata-se de uma desvalorização de quase 50% e que coloca 

a moeda brasileira dentre as que mais perderam valor no período. 

 

      Gráfico 4- Dólar Comercial - PTAX Final do Mês, Compra (R$/US$)                               

        Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria  
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5. DESTRUIÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO: DESEMPREGO, SUBUTILIZAÇÃO 
E INFORMALIDADE 

 

 

 O Brasil se defrontou com a pandemia em um momento de profunda crise econômica 

que conjugava deterioração do mercado de trabalho com a precarização dos serviços 

públicos e fragilização dos mecanismos de proteção social. Antes da pandemia, mais de 

40% dos trabalhadores estavam na informalidade e, aproximadamente, 12% da população 

desempregada. O nível de proteção social era baixíssimo, o que potencializou os efeitos 

negativos econômicos, sanitários e sociais da pandemia para os mais pobres. Agora na 

fase de reabertura econômica, o mercado de trabalho vem demonstrando baixíssima e 

errática capacidade de recuperação, com dificuldade inclusive de reestabelecimento dos 

níveis precários anteriores à pandemia. Fora isso, a população que estava fora do mercado 

de trabalho tende a se realocar cada vez mais no setor informal da economia, que apresenta 

menores salários e baixo grau de proteção social. Abaixo uma síntese dos dados mais 

recentes sobre o mundo do trabalho.  

 

➢ Desemprego. A população desocupada no Brasil foi de 14,1 milhões de pessoas no 

trimestre encerrado em julho. Um aumento de 7,3% (mais 955 mil pessoas) ante ao 

mesmo trimestre de 2020. Isso significa uma taxa de desocupação de 13,7%. O 

resultado representa uma leve redução de 1% em relação à taxa de desemprego 

dos três meses anteriores (14,7%). A informalidade tem impulsionado a leve queda 

na desocupação: Em um ano, o número de informais cresceu 5,6 milhões. 

➢ A população está voltando para o mercado de trabalho em um momento de alto 

desemprego e informalidade. A força de trabalho (pessoas ocupadas e 

desocupadas), estimada em 103,1 milhões, aumentou 2,4% (mais 2,4 milhões de 

pessoas) ante o trimestre anterior e 8,4% (mais 8,0 milhões) frente ao mesmo 

trimestre de 2021.  

➢ Subocupação por insuficiência de horas. Já a população subocupada por 

insuficiência de horas trabalhadas (7,7 milhões de pessoas) é recorde da série 

histórica, com alta de 34,0% (2,0 milhões de pessoas a mais) frente ao mesmo 

trimestre de 2020. Ou seja, boa parte das pessoas que estão voltando ao mercado 

de trabalho estão indo para a subocupação.  
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➢ Desalento. A volta ao mercado de trabalho fez o percentual de desalentados (5,0%) 

cair 0,6% em relação ao trimestre anterior (5,6%) e 0,8% na comparação anual 

(5,7%).  

➢ Falta trabalho para 31,7 milhões de pessoas. O contingente de pessoas 

subutilizadas, aquelas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas 

trabalhadas ou na força de trabalho potencial, foi de 31,7 milhões 

➢ A informalidade aumentou. A taxa de informalidade foi de 40,8% da população 

ocupada, ou 36,3 milhões de trabalhadores informais. No trimestre anterior, a taxa 

havia sido 39,8%  (com 34,2 milhões de pessoas) e, no mesmo trimestre de 2020, 

37,4%. Assim como a subocupação por insuficiência de horas, a informalidade tem 

sido a saída para uma enorme massa de trabalhadores que não conseguem 

empregos formais, dada a letargia econômica e fraca geração de postos com carteira 

assinada.  

➢ Rendimento real habitual. Com o desemprego elevado e a economia estagnada, o 

rendimento real habitual (R$ 2.508) caiu 2,9% frente ao trimestre anterior e 8,8% 

frente a igual período de 2020. 

➢ A taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos ficou em 29,5% no 2º 

trimestre deste ano. A taxa segue sendo aproximadamente o dobro da média geral, 

que inclui toda a população. 

➢ Recorte de gênero e étnico-racial. A taxa de desocupação da população negra e 

das mulheres é historicamente maior do que a de homens e brancos, mas a diferença 

foi ainda mais ampliada com a pandemia e a ausência de recuperação econômica.  

• Racismo no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, no segundo trimestre de 

2021, a taxa de desocupação entre os negros (16,6%) foi muito maior do que 

entre brancos (11,7%).  

• O recorte de gênero também é alarmante: a taxa de desocupação foi de 11,7% 

para os homens e 17,1% para as mulheres. 

• Quanto às taxas de subutilização, um indicador que reflete de maneira mais 

realista o cenário do mercado de trabalho por incluir as categorias mais precárias 

(subocupação, desocupação e força de trabalho potencial), as desigualdades de 

gênero e raça são ainda mais explícitas. Em relação ao quarto trimestre de 2020, 

a taxa de subutilização das mulheres negras foi de 40,5%, ao passo que a dos 
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homens brancos ficou em 18,5%. 

• Ao se examinar o rendimento médio mensal, constata-se que as mulheres negras 

obtêm, aproximadamente, metade da renda de um homem branco com o mesmo 

nível de instrução. Para ilustrar, uma mulher negra com ensino superior completo 

recebia, no primeiro semestre de 2020, 43% da renda de um homem branco com 

a mesma instrução.  

➢ Em termos de faixa etária, os jovens são os que mais sofrem. Entre os jovens de 

18 a 24 anos, a taxa de desocupação (31,0%) foi bem mais alta do que a média 

nacional (14,7%). E entre os jovens, os jovens negros são os mais afetados. 

➢ Desigualdades regionais. O impacto da crise no mercado de trabalho é desigual 

em todas as regiões do país. 

• A taxa de informalidade do Norte (56,4%) e do Nordeste (53,9%) ficou acima 

da média nacional, que foi de 40,6%.  

• As 15 maiores taxas de subutilização foram de estados do Norte ou do 

Nordeste. O Piauí registrou a maior (46,6%). 

 

         Gráfico 5 – O retrato da precarização na ocupação do mercado de trabalho 

           Fonte: PNAD Mensal (IBGE). Elaboração própria. A volta ao mercado de trabalho está concentrada no       
 mercado informal – sem carteira e por conta própria.  
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     Gráfico 6 – Taxa de desocupação e nível da ocupação  

                 Fonte: PNAD Mensal (IBGE). Elaboração própria.  
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6. CONCLUSÃO 

 

De acordo com o retrato estatístico apresentado, o Brasil passa por um processo 

acelerado de deterioração socioeconômica. A combinação de altos níveis de desemprego 

com forte pressão inflacionária se manifesta em aumento da insegurança alimentar e 

ampliação das nossas crônicas desigualdades interseccionais. O índice de miséria 

elaborado pela assessoria técnica aponta que setembro deste ano foi o pior mês da série 

histórica disponível (23,55) para esse indicador.  

Atualmente, o desemprego atinge, aproximadamente, 14 milhões de pessoas. 

Porém, um indicador mais fiel à realidade é o de subutilização da força de trabalho, que 

além dos desempregados, inclui as pessoas que trabalham menos horas que gostariam 

(subocupados) e os que desistiram de procurar empregos (desalentados). Levando em 

consideração a subutilização da força de trabalho, hoje falta trabalho para mais de 31,7 

milhões de pessoas. A situação é mais grave para as mulheres e para a população negra.  

Além do desemprego altíssimo, a renda da população mais pobre está sendo corrida 

pela elevação persistente da inflação que, em setembro deste ano, registrou a maior 

alta para o mês desde 1994 (1,16%). O Indicador de Inflação por Faixa de Renda do IPEA 

revela que a inflação atual é bem maior para as famílias de baixa renda, registrando uma 

perda de poder de compra para os mais pobres de 11% nos últimos 12 meses acumulados 

até setembro. 

A combinação de altos níveis de desemprego e inflação se manifesta em forte 

aumento da insegurança alimentar e fome no Brasil. Do total de 211,7 milhões de 

pessoas na população, 116,8 milhões (55,2%) convivem com algum grau de 

Insegurança Alimentar (leve, moderada ou grave).  

Diante deste cenário de desemprego, inflação e fome, o governo federal vem 

reduzindo, sistematicamente, as políticas de transferência direta de renda, agravando, 

deliberadamente, a vulnerabilidade social. Os prognósticos, portanto, são os piores 

possíveis.  

 

 

 


