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� O IBGE divulgou hoje os resultados da PNAD Contínua referentes ao trimestre
móvel de maio a julho/21.

� A Construção Civil se destacou, e contabilizou, nesse período, crescimento de
10,3% em sua população ocupada (mais 616 mil pessoas) em relação ao trimestre
fev-mar-abr/21. O número de ocupados no setor, no País, passou de 5,991
milhões para 6,607 milhões.

� Os dados da PNAD Contínua envolvem o mercado de trabalho formal e informal.

� No segmento formal o Caged já demonstra, desde janeiro/21, uma melhora nos
resultados do setor, que tem registrado sucessivos saldos positivos (diferença
entre admitidos e desligados). A Construção de Edifícios e os Serviços
Especializados para a Construção são segmentos que estão contribuindo
especialmente para esse resultado.

PNAD-Contínua – Resultados trimestre móvel maio a julho/21



� Em relação ao trimestre de maio a julho/20 a Construção Civil contabilizou um acréscimo
1,271 milhão de ocupações, o melhor resultado dentre os segmentos pesquisados pelo
IBGE.

� Observou-se um crescimento de 23,8% no número de ocupados no setor, que passou de
5,336 milhões no trimestre móvel de maio-jun-jul/20 para 6,607 milhões em igual período de
2021. É preciso destacar a base deprimida, no período de abril a junho do ano passado, em
função da chegada da pandemia e a adoção de medidas restritivas.

� A taxa de desocupação passou para 13,7% no trimestre fechado em julho, o que
corresponde a uma redução de 1,0 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em
abril (14,7%) e o menor patamar do ano.

� O número de desempregados no País passou para 14,1 milhões no período maio a julho/21,
ou seja, redução de 676 mil pessoas desempregadas em relação ao trimestre fevereiro a
abril (14,8 milhões).

� A medida que o processo de vacinação avança, e ocorre a retomada das atividades, de

uma forma geral, observa-se uma melhora do mercado de trabalho.

� Essa é uma notícia positiva, que se soma aos bons resultados do Caged, e que precisa ser

destacada. Apesar de ainda fragilizado diante de um cenário com incertezas fiscais,

inflação elevada e persistente, e juros em alta, o mercado de trabalho segue reagindo.

PNAD-Contínua – Resultados trimestre móvel maio a julho/21



PNAD-Contínua – Número de pessoas ocupadas na Construção 
aumentou 10,3%

+10,3%



PNAD-Contínua – Número de pessoas ocupadas supera 89 milhões

+3,6%

� A taxa de desemprego apresentou retração especialmente em função do aumento do
número de pessoas ocupadas, que alcançou 89,0 milhões no período de maio a
julho/21, ou seja, alta de 3,6% em relação ao trimestre finalizado em abril (+ 3,1 milhões
de ocupações).



População ocupada cresceu em todos os segmentos pesquisados 
pela PNAD-Contínua

� A Construção Civil contabilizou, no trimestre maio a julho/21, crescimento de 10,3% em
sua população ocupada (mais 616 mil pessoas) em relação ao trimestre fev-mar-abr/21.
O número de ocupados no setor, no País, passou de 5,991 milhões para 6,607 milhões.

� Todos os demais segmentos pesquisados pelo IBGE também apresentaram resultados
positivos.



População ocupada cresce em todos os segmentos pesquisados 
pela PNAD-Contínua

� Comparando o trimestre de maio a julho/21, com igual período do ano anterior, a
Construção Civil contabilizou um acréscimo de 1,271 milhão de ocupações (alta de 23,8%), o
melhor resultado dentre os segmentos pesquisados pelo IBGE.



PNAD-Contínua – Taxa de desemprego atinge o menor patamar do ano 

� A taxa de desocupação no País (13,7%) apresentou retração de 1,0 ponto percentual no trimestre finalizado em
julho na comparação com o trimestre terminado em abril (14,7%) . Em relação a igual período do ano anterior ela
ficou estável.

� O número de desempregados em 2021 atingiu o menor patamar do ano no trimestre móvel de maio a julho/21 (14, 1
milhões de pessoas).

� Os dados demonstram uma reação positiva do mercado de trabalho.
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