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População Ocupada do Nordeste no 1º trimestre de 2020 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Nordeste encerrou o 1º 
trimestre de 2020 com Taxa de Desocupação de 15,6%, aumento de 0,3 ponto percentual (p.p.) em relação ao 
mesmo trimestre de 2019 (14,4%), maior taxa de desocupação entre as regiões brasileiras. A taxa de 
desemprego no País ficou em 12,2% no primeiro trimestre deste ano. 

O contingente de Pessoas Ocupadas no Nordeste decresceu 0,4% em relação ao 1º trimestre de 2019 e 
chegou a 20,8 milhões de pessoas. Na mesma base de comparação, a População Desocupada somou 3,84 
milhões de pessoas, que apresentou acréscimo de 1,9% frente ao mesmo trimestre de 2019 (Gráfico 1). 

O grupo Pessoas Ocupadas está estratificado em quatro subcategorias, em que, duas apresentaram 
crescimento frente ao 1º trimestre de 2019: Empregador (+2,1%) e Conta Própria (+1,3%). Enquanto, duas 
reduziram o contingente populacional no mesmo período em análise: Trabalhador familiar auxiliar (-9,0%) e 
Empregado (-1,0%), conforme especificado na Tabela 1. 

Analisando as categorias Empregador e Conta Própria, verificou-se crescimento na taxa de formalização no 
comparativo ente os primeiros trimestres de 2020 e 2019. Mesmo que pontual, para este período, de fato, os 
avanços registrados no Nordeste em termos de formalização são decorrentes das políticas implementadas. 
Como exemplo dessas políticas, tem-se a Lei Complementar nº128 de 2008, que criou a figura do 
Microempreendedor Individual. 

Para a categoria Empregador, que participa com 3,6% da População Ocupada no Nordeste, houve 
crescimento do contingente populacional tanto dos empregadores com registro no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica, aumento de 2,4%, quanto para os empregadores sem registro, aumento de 1,6% em relação 
ao 1º trimestre de 2019. 

Quanto aos Trabalhadores por Conta Própria (29,3% da População Ocupada), houve incremento de 1,3% em 
relação ao 1º trimestre de 2019, atingindo o contingente de 6,2 milhões de pessoas. O agrupamento é 
composto principalmente por trabalhadores sem o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, cerca de 
26,3% da População Ocupada, ou seja, 5,4 milhões de trabalhadores operam na informalidade no Nordeste. 
No entanto, verifica-se uma tendência de redução desde o início da série, de 2013 a 2020. 

Já em relação às categorias Trabalhador familiar auxiliar (-9,0%) e Empregado (-1,0%), registraram reduções 
de seu quantitativo em relação ao mesmo trimestre de 2019. Essa redução pode, em parte, ser reflexo da 
terceirização da mão de obra por pessoas cadastradas como Micro Empreendedor Individual. 

Na categoria Empregado (63,9% da População Ocupada), cerca de 7,7 milhões de pessoas tinham registro em 
carteira de trabalho no 1º trimestre de 2020, com decréscimo de 0,3% em relação ao mesmo período do ano 
anterior. Na mesma base de comparação, o contingente de trabalhadores sem registro na carteira de 
trabalho, a redução foi de 1,9%, quando 5,5 milhões de trabalhadores não tinham registro na CLT. 

No 1º trimestre de 2020, a População Ocupada na Região foi composta principalmente nas atividades 
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas (4,34 milhões de pessoas, 20,8%), 
Administração pública, defesa, seguridade, educação, saúde humana e serviços sociais (4,07 milhões de 
pessoas, 19,5%), Agricultura, pecuária, produção florestal e aquicultura (2,62 milhões de pessoas, 12,6%) e 
Indústria geral (1,92 milhões de pessoas). Os demais agrupamentos por atividades estão dispostos na Tabela 
2. 

Entre as dez atividades pesquisadas, quatro apresentaram crescimento do pessoal ocupado. Administração 
pública foi a que mais cresceu em valores absolutos, incremento de 739 mil pessoas ocupadas nessa 
atividade, crescimento de +3,5% em relação ao 1º trimestre de 2019, seguida por Informação, comunicação e 
atividades financeiras, com inserção de 49 mil pessoas no setor, avanço de 3,0%.  Na mesma base de 
comparação, ocorreram também incrementos em Outros serviços (+2,6%), e Indústria geral (+0,1%). 

Todavia, seis atividades reduziram o contingente da População Ocupada. A atividade Agricultura, pecuária, 
produção florestal e pesca registrou redução do contingente populacional em 97 mil pessoas, decréscimo de 
3,5% em comparação com o 1º trimestre de 2019. Na mesma base de análise, as atividades de Transporte, 
armazenagem e correio (perda de 74 mil pessoas, -7,4%); Comércio e reparação de veículos automotores 
(perda de 74 mil pessoas, -1,7%) e Construção (redução de 34 mil, -2,2%) também registraram importantes 
perdas de seu quadro de pessoal ocupado comparando com dados de 1º trimestre de 2019. 

Autora: Hellen Cristina Rodrigues Saraiva Leão, Economista, Gerente de Produtos e Serviços Bancários, Célula 
de Estudos e Pesquisas Macroeconômicas, Banco do Nordeste / ETENE. 
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Gráfico 1 - Nordeste: Estimativa da População(1) Ocupada e Desocupada, por trimestre de 2013 a 2020 

 
  Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados do IBGE.Nota: (1) Em mil pessoas. 

 

   Tabela 1 - Nordeste: População Ocupada(1), segundo a posição na ocupação - 1º trimestre de 2019 e 2020 

 
   Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dadosdo IBGE.Nota: (1) Em mil pessoas. 

 

   Tabela 2 - Nordeste: População Ocupada, segundo agrupamento da atividade econômica - 1º trim. de 2019 e 2020 

 
     Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados do IBGE. Nota: (1) Em mil pessoas. 
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2019 2020 Situação Diferença VAR%

13.396 13.268 * -128 -1,0

Com carteira 5.256 5.253 * -3 -0,1

Sem carteira 3.657 3.500 i -157 -4,3

Com carteira 265 252 * -13 -4,7

Sem carteira 1.152 1.149 * -2 -0,2

Com carteira 237 200 i -37 -15,8

Militar e func. público estatutário 1.990 2.022 * 32 1,6

Sem carteira 840 892 * 52 6,2

763 779 * 16 2,1

Com CNPJ 524 536 * 12 2,4

Sem CNPJ 240 243 * 4 1,6

6.136 6.215 * 79 1,3

Com CNPJ 639 740 h 101 15,9

Sem CNPJ 5.497 5.475 * -22 -0,4

680 619 * -61 -9,0

20.975 20.881 i -94 -0,4

Trabalhador familiar auxiliar

População Ocupada  

População ocupada por posição no emprego

Trabalhador doméstico

Setor público

Empregador

Empregado

Conta própria

Estimativas do 1º trimestres Var. em relação ao 1º trim. de 2019

Setor privado (exclusive 

trabalhador doméstico)

2019 2020 Absoluto %

Agricultura, pecuária, prod. florestal, pesca e aquicultura 2.725 2.629 -96 -3,5

Indústria geral 1.927 1.928 1 0,1

Construção 1.513 1.479 -34 -2,2

Comércio, reparação de veículos automot. e motocicletas 4.423 4.349 -74 -1,7

Transporte, armazenagem e correio 1.001 927 -74 -7,4

Alojamento e alimentação 1.350 1.331 -19 -1,4

Informação, comunic. e ativid. financeiras, imobiliárias,... 1.655 1.704 49 3,0

Adm. pública, defesa, segur. social, educação, saúde... 3.939 4.078 139 3,5

Outro serviço 1.018 1.045 27 2,7

Serviço doméstico 1.424 1.411 -13 -0,9

População Ocupada no Nordeste 20.975 20.881 -94 -0,4

Grupamento de atividades no trabalho principal
1º trimestre (1) Var.  1º trim 2019-2020


