
 

 

 
 
 

OBSERVATÓRIO DO TRABALHO DA BAHIA 

 

BOLETIM DA PNADC – ANÁLISE 4º TRIMESTRE DE 2021 
 

Integra o Produto 2.1 do Plano de Trabalho 
Contrato de Prestação de Serviços Nº. 027/2021 – SETRE-BA e DIEESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEVEREIRO DE 2021 

 

 

SALVADOR/BA  

 
 
 
 
 



EXPEDIENTE DA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E 
ESPORTE DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUI COSTA 
Governador 

 
JOÃO LEÃO 

Vice-Governador 
 

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS 
Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 

 
JUREMAR DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 
 

MARCELO BRITO DA SILVA 
Superintendente de Desenvolvimento do Trabalho 

 
MILTON BARBOSA DE ALMEIDA FILHO 

Superintendente de Economia Solidária 
 

DANILO XAVIER 
Diretor-Geral 

 
FREDERICO FERNANDES 

Coordenador do Observatório do Trabalho da Bahia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETRE – Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 
Endereço: 2ª Avenida, nº 200, Plataforma III - 3º andar, Sala 306 – CAB 

Salvador - Bahia – Brasil - CEP: 41.745-003 
http://www.setre.ba.gov.br 



EXPEDIENTE DO DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E 
ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS – DIEESE  

 
 
 
 
 
 

Direção Técnica 

Fausto Augusto Jr – Diretor Técnico 
Patrícia Toledo Pelatieri – Diretora Técnica Adjunta  

José Silvestre Prado de Oliveira – Diretor Técnico Adjunta 
 

 

 
 

Coordenação Geral do Projeto 
Patrícia Toledo Pelatieri – Diretora Técnica Adjunta 

Ana Georgina Dias – Supervisora do Escritório Regional do DIEESE na Bahia 
Flávia Santana Rodrigues – Técnica Responsável pelo Projeto 

 
 
 
 
 

Técnica Responsável pelo Estudo 
Flávia Santana Rodrigues  

 
 
 
 
 
 
 
 

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
Rua Aurora, 957 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01209-001 

Fone: (11) 3821 2199 – Fax: (11) 3821 2179 –  
E-mail: institucional@dieese.org.br  

Site: http://www.dieese.org.br 
 
 
 

 

Observatório do Trabalho da Bahia  
Rua do Cabral, nº 15, Sindicato dos Metalúrgicos – Nazaré  

Salvador - Bahia – Brasil - CEP: 40.055-010  
Fone: (71) 3242 7880 – E-mail: observatorioba@dieese.org.br   

Site: http://www.portaldotrabalho.ba.gov.br  

mailto:institucional@dieese.org.br
http://www.dieese.org.br/
mailto:observatorioba@dieese.org.br
http://www.portaldotrabalho.ba.gov.br/


Sinais de crise econômica perdem força no mercado de trabalho da Bahia 
no 4º trimestre de 2021 

O IBGE lançou os dados da Pnad Contínua (PnadC) trimestral para um conjunto de 

indicadores relacionados à força de trabalho, referentes ao 4º trimestre de 2021, composto 

pelos meses de outubro a dezembro, no dia 24 de fevereiro de 2021. Esse boletim traz a 

análise de vários indicadores do mercado de trabalho da Bahia no quarto trimestre de 2021, 

e em casos específicos, resultados anuais consolidados e já divulgados pelo IBGE, com o 

objetivo de acompanhar alguns efeitos mais imediatos sobre as condições de trabalho da 

população baiana, com a flexibilização das medidas restritivas de circulação da população 

e de funcionamento das atividades econômicas, após a obtenção de maior controle da 

pandemia da Covid-19 e avanço da campanha nacional de imunização do SARS-CoV-2.  

Nessa análise, foi possível verificar que o desempenho do mercado de trabalho da Bahia, 

no quarto trimestre de 2021, teve a melhoria de alguns indicadores que denotam uma crise 

social sem precedentes. A recuperação de alguns aspectos do mercado de trabalho na Bahia 

acompanhou o avanço do nível de atividade econômica do país em 2021, revelada pelo 

IBGE, por meio do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, com 4,6% de 

crescimento no último ano, após variar 0,5% no 4º trimestre de 2021, totalizando R$ 8,7 

trilhões. Essa ascensão do PIB brasileiro permitiu recuperar as perdas da pandemia, 

provocadas pela recessão econômica, com a queda de 3,9% em 2020. 

Na Bahia, foi possível perceber avanços em alguns indicadores do mercado de trabalho no 

4º trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano anterior, foram eles: 

recuo da taxa de desocupação, acompanhando a queda do desemprego ocorrida em mais 

outras 14 Unidades da Federação, reduções da taxa de informalidade, do desalento e da 

taxa composta de subutilização da força de trabalho. Além disso, outro aspecto positivo foi 

a elevação de ocupações criadas com vínculo formal de trabalho, seja por contratações com 

carteira assinada em quase todas as posições ocupacionais ou para o aumento de 

empregadores com CNPJ.   

Entretanto, alguns traços estruturais de precariedade no mercado de trabalho baiano 

permanecem: a despeito da queda do desemprego, a média anual da taxa de desocupação 

da Bahia em 2021 (19,5%), não foi suficiente para uma recuperação ao nível pré pandêmico 

(17,4%). Ademais, esse resultado mais recente representa o segundo maior patamar da série 

histórica iniciada em 2012, sendo menor apenas que em 2020 (20,3%), além de figurar 

como a segunda maior taxa de desocupação do país, menor apenas que a de Pernambuco 



(19,9%). A taxa de informalidade permaneceu em um patamar muito elevado (55,3%), 

indicando que mais da metade da força de trabalho do estado era formada por ocupações 

informais e precárias. Também houve queda do rendimento médio real habitual de todos 

os trabalhos, acompanhando a queda no rendimento médio em todas as regiões do país, o 

que pode indicar que as ocupações estão sendo geradas pagando um salário menor do que 

aquele auferido nos postos de trabalho fechados, durante a pandemia, ao longo de 2020.  

Por fim, com essa análise também foi possível evidenciar a forte desigualdade regional que 

caracteriza o mercado de trabalho brasileiro, apontando discrepâncias estaduais enormes 

no tocante às taxas de desocupação, informalidade e composta de subutilização da força de 

trabalho.      

Taxa de desocupação 

No quarto trimestre de 2021, observa-se que houve recuo da taxa de desocupação na 

Bahia, embora seja a segunda maior taxa do país e ainda esteja em um nível bastante 

elevado, revelando que 17,3% das pessoas na força de trabalho estavam desocupadas, 

o que significa dizer que de cada 100 pessoas no mercado de trabalho, cerca de 17 

estavam desocupadas no 4º trimestre. Vale ressaltar que a taxa de desocupação do 4º 

trimestre de 2021 foi a terceira maior para o estado desde o 4º trimestre de 2012, início da 

série histórica da Pnad contínua do IBGE, atrás apenas do resultado em igual período no 

ano anterior (20,7%) e em 2016 (17,6%). Essa taxa indica a proporção de pessoas de 14 

anos ou mais de idade na Bahia, que estavam desocupadas, em relação ao total da força de 

trabalho1. 

Na comparação do 4º trimestre de 2021, em relação ao trimestre imediatamente anterior 

(julho a setembro), nota-se o recuo da taxa de desocupação, com decréscimo de 1,4 pontos 

percentuais (p.p.), passando de 18,7% para 17,3% (Gráfico 1). Com efeito, quando a 

comparação é feita em relação ao mesmo trimestre do ano passado (outubro a dezembro de 

2020), nota-se uma queda maior da taxa, de 3,4 p.p., caindo de 20,7% para 17,3%.  

Com os resultados de todos os trimestres selecionados é possível perceber que a queda da 

taxa de desocupação teve uma trajetória descendente, demonstrando uma recuperação em 

relação ao ano de 2020, período mais agudo da pandemia da Covid-19, acompanhando a 

abertura paulatina dos setores não essenciais a partir do mês de julho. No entanto, ainda 

 
1 Segundo o IBGE, a força de trabalho representa o mercado de trabalho e é composto pelo total de pessoas 

ocupadas e desocupadas. 



não se conseguiu voltar ao patamar pré pandêmico, visto que no 4º trimestre de 2019 a taxa 

de desocupação foi de 16,5%. No final do ano de 2020, muitas pessoas que estavam sem 

buscar trabalho, devido às medidas restritivas de convívio social, para controlar a 

contaminação da Covid-19, passaram a pressionar mais o mercado de trabalho, tentando 

conseguir alguma atividade laboral, o que elevou a taxa, que passa a cair à medida que as 

pessoas vão sendo recontratadas nos postos de trabalho que foram sendo reabertos ou 

criados ao longo do ano de 2021. 

GRÁFICO 1 
Evolução da taxa trimestral de desocupação 

Bahia, 4º trimestres de 2019 e 2020 e 3º e 4º trimestres de 2021 

 
Fonte: IBGE, PnadC trimestral 
Elaboração: DIEESE. Observatório do Trabalho da Bahia 

Distribuição estadual da taxa de desocupação 

Na comparação com as demais Unidades da Federação e Distrito Federal, a Bahia teve a 

segunda maior taxa de desocupação do país (17,3%), quase igual a Pernambuco, com 

17,5%. Sergipe (17,1%) foi o estado com taxa mais próxima da Bahia no 4º trimestre de 

2021. As menores taxas foram de Santa Catarina (4,3%), Rio Grande do Sul (5,9%) e 

Paraná (6,4%). Juntamente com 12 estados e o Distrito Federal, a taxa de desocupação da 

Bahia ficou acima da taxa média nacional, de 11,1% (Gráfico 2).  

Em relação ao 3º trimestre de 2021, cinco estados tiveram retração da taxa de desocupação 

maior ou igual a 2,0 p.p., com os destaques para Alagoas (-2,6 p.p.), Sergipe (-2,5 p.p.) e 

Distrito Federal (-2,4 p.p.); 13 estados tiveram recuo da taxa igual ou maior que 1 p.p. e 

menor que 2,0 p.p., dentre eles a Bahia (-1,4 p.p.); cinco estados tiveram queda da taxa 

abaixo de 1 p.p. e apenas o Piauí e Amapá mantiveram a taxa estável no referido período. 

Na comparação com os estados nordestinos, a Bahia e Pernambuco também lideram com 

as maiores taxas de desocupação, enquanto o Piauí sobressai-se com a menor (11,0%). Em 

16,5

20,7

18,7
17,3

4º tri 2019 4º tri 2020 3º tri 2021 4º tri 2021



relação ao período imediatamente anterior, a maioria dos estados nordestinos tiveram recuo 

da taxa, exceto o Piauí, com a taxa estável no período, sendo que os três primeiros são: 

Alagoas (-2,6 p.p.), Sergipe (-2,5 p.p.) e Pernambuco (-2,2 p.p.). 

GRÁFICO 2 
Taxa de desocupação 

Unidades da Federação e DF, 3º e 4º trimestres de 2021 

 
Fonte: IBGE, PnadC trimestral 
Elaboração: DIEESE. Observatório do Trabalho da Bahia 

População desocupada 

Estimou-se um contingente de 1.240 mil pessoas desocupadas na Bahia no 4º trimestre 

de 2021. Esse contingente foi menor do que o total de desocupados no trimestre 

imediatamente anterior, assim como que o de igual período no ano anterior: em relação ao 

trimestre imediatamente anterior (julho a setembro) o decréscimo foi de 97 mil pessoas, 

visto que antes havia 1.336 mil pessoas desocupadas e, no comparativo com igual trimestre 

de 2020, a redução foi de 133 mil pessoas, visto que havia 1.372 mil pessoas desocupadas. 

A queda na desocupação em relação aos dois períodos analisados foi provocada pelo 

aumento da ocupação, principalmente, em relação ao mesmo período do ano passado, 

conforme já foi sinalizado, provavelmente, está relacionado com a ampliação da reabertura 

de diversos segmentos de setores de atividade econômica a partir de julho de 2021 e com 

o aumento de circulação nas ruas, as pessoas passaram a buscar efetivamente mais trabalho 

e encontrar a sua ocupação, mesmo que em atividades que pagam um menor rendimento 

médio do trabalho, como se verá mais adiante.  

Variação das posições ocupacionais no quarto trimestre de 2021 

 Em relação ao trimestre imediatamente anterior  



No 4º trimestre de 2021, observa-se que o mercado de trabalho da Bahia era formado 

por 2.566 mil trabalhadores do setor privado (exclusive trabalhador doméstico), que 

equivaliam a 43,4% do total de ocupados, 1.805 mil por conta-própria (30,5%) e 748 

mil empregados do setor público (12,6%). Juntas, essas posições ocupacionais 

respondiam por 86,5% do total de ocupações (Gráfico 3).  

Nota-se que houve aumento generalizado dos ocupados (+2,0%) em relação ao 

trimestre imediatamente anterior. Dentre as posições ocupacionais, o incremento do 

total de pessoas ocupadas foi maior para os empregadores (+9,2%) e trabalhadores 

domésticos (+9,0%). Na sequência, estão os empregadores do setor privado, exclusive 

trabalhador doméstico (+6,3%) e do setor público (+0,4%). As exceções ficaram com os 

trabalhadores por conta própria (-3,6%) e trabalhadores familiares auxiliares (-8,2%). 

GRÁFICO 3 
Distribuição dos ocupados (em 1.000 pessoas), segundo posição na ocupação e 

variação % no período 
Bahia, 3º e 4º trimestres de 2021 

 
Fonte: IBGE, PnadC trimestral 
Elaboração: DIEESE. Observatório do Trabalho da Bahia 

Cabe ressaltar que nas categorias de emprego de quase todas as posições 

ocupacionais, houve crescimento de vínculos formais de trabalho, com destaque para 

as contratações com carteira assinada no serviço público e para os trabalhadores 

domésticos, além do crescimento de CNPJ entre os empregadores. A exceção ficou 

com o decréscimo de trabalhadores por conta própria com CNPJ. 

Aliado a isso, a informalidade foi reduzida, através do menor número de contratos 

sem CNPJ, entre os empregadores e trabalhadores por conta própria, além da queda 

do número de trabalhadores familiares auxiliares. Mesmo naquelas posições 

ocupacionais que ampliaram a informalidade – trabalhadores do setor privado, domésticos 

e no serviço público – o aumento das contratações com carteira foram mais significativas, 



denotando um aspecto de melhoria no mercado de trabalho da Bahia, por meio de uma 

maior qualidade nas oportunidades de trabalho que foram criadas no 4º trimestre de 2021. 

No total estimado dos 5.914 mil ocupados no 4º trimestre de 2021, o incremento dos 

trabalhadores no serviço público, com carteira assinada, em relação ao trimestre anterior, 

foi de 24,9%, equivalendo a +16 mil pessoas. No caso da ampliação formal das ocupações 

dos trabalhadores domésticos, o incremento foi de 22,4% (+10 mil pessoas), no setor 

privado, exclusive trabalho doméstico, houve um aumento dos com carteira de 6,4% ou 

+85 mil pessoas e para os Empregadores com CNPJ, o incremento foi de 23,4% (+28 mil 

pessoas) (Tabela 1).  

TABELA 1 
Distribuição dos ocupados (em 1.000 pessoas) e variação % no período, segundo 

a posição na ocupação e categoria do emprego 
Bahia, 3º e 4º trimestres de 2021 

 
Fonte: IBGE, PnadC trimestral 
Elaboração: DIEESE. Observatório do Trabalho da Bahia 
Nota: Setor privado exclui os trabalhadores domésticos. 

Variação setorial no quarto trimestre de 2021 

 Em relação ao trimestre imediatamente anterior  

Percebe-se que a maioria dos cinco grupamentos de atividade contrataram mais 

trabalhadores, com destaque para a Indústria geral e Construção. A Indústria geral 

atingiu 512 mil trabalhadores, após crescer 13,2%, sendo seguido pela Construção (+6,3% 

e atingindo 494 mil ocupados) e Serviços (principal setor do estado em número de 

ocupados), após o incremento de 85 mil pessoas ou 3,3%, atingindo 2.699 mil ocupados 

no 4º trimestre de 2021. Já os dois outros maiores setores em termos de pessoas ocupadas, 

tiveram queda no número de trabalhadores, o Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas, após o recuo de 4,9%, ficou com 1.098 mil ocupados e a 

Com carteira 1.325 1.410 6,4

Sem carteira 1.088 1.156 6,2

Com carteira 45 55 22,4

Sem carteira 304 325 7,0

Com carteira 63 78 24,9

Militar e funcionário 

público estatutário
479 451 -5,9 

Sem carteira 204 220 7,6

Com CNPJ 118 146 23,4

Sem CNPJ 65 55 -16,4 

Com CNPJ 336 284 -15,5 

Sem CNPJ 1.537 1.521 -1,1 

Trabalhador doméstico

Empregador

Posição ocupacional e categoria do emprego Var. %

Setor privado

Conta própria

Setor público

3º tri/2021 4º tri/2021



Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura ficou com 1.108 mil 

ocupados, após queda de 0,3%.    

Nos Serviços, os dois segmentos com as maiores variações positivas de ocupados foram 

Alojamento e alimentação, com 358 mil ocupados, após 10,8% ou +35 mil pessoas e 

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 

administrativas, com 457 mil ocupados no 4º trimestre de 2021, após expansão de 8,7% 

ou +37 mil ocupados. De modo contrário, Administração pública, defesa, seguridade 

social, educação, saúde humana e serviços sociais ficou com 975 mil ocupados, após o 

decréscimo de 3,8% ou -38 mil ocupados (Tabela 2).  

TABELA 2 
Distribuição dos ocupados (em 1.000 pessoas) e variação % no período, segundo 

grupamentos de atividade econômica 
Bahia, 3º e 4º trimestres de 2021 

 
Fonte: IBGE, PnadC trimestral 
Elaboração: DIEESE. Observatório do Trabalho da Bahia 

Rendimento médio real habitual de todos os trabalhos2 

O rendimento médio real, habitualmente, recebido em todos os trabalhos pelas pessoas 

ocupadas na Bahia foi estimado em R$ 1.558 no 4º trimestre de 2021, após queda de 4,9%, 

frente ao trimestre imediatamente anterior, quando o valor auferido era R$ 1.639. Ao 

comparar com o mesmo trimestre do ano anterior, a queda no rendimento médio real foi 

mais intensa, através de uma variação de -11,5%, sendo R$ 1.760 o valor auferido 

anteriormente. 

Subocupação 

Para a PnadC trimestral, as pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas são 

assim classificadas, na semana de referência, consoante as quatro condições abaixo: tinham 

 
2 É o rendimento bruto real médio habitualmente recebido em todos os trabalhos que as pessoas ocupadas 

com rendimento tinham na semana referência, a preços médios do trimestre mais recente que está sendo 

divulgado, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 1.111 1.108 -0,3 

Indústria geral 453 512 13,2

Construção 465 494 6,3

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 1.154 1.098 -4,9 

Serviços 2.614 2.699 3,3

Transporte, armazenagem e correio 257 263 2,4

Alojamento e alimentação 323 358 10,8

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas 420 457 8,7

Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais 1.014 975 -3,8 

Outros serviços 247 264 6,8

Serviços domésticos 353 382 8,3

Grupamentos de atividade econômica Var. %3º tri/2021 4º tri/2021



14 anos ou mais de idade; trabalhavam habitualmente menos de 40 horas no seu único 

trabalho ou no conjunto de todos os seus trabalhos; gostariam de trabalhar mais horas que 

as habitualmente trabalhadas; e estavam disponíveis para trabalhar mais horas no período 

de 30 dias, contados a partir do primeiro dia da semana de referência. 

A estimativa de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas na Bahia 

foi de 881 mil pessoas no 4º trimestre de 2021. Esse contingente apresentou recuo de 

8,5% ou -81 mil pessoas em relação ao trimestre imediatamente anterior (julho a setembro). 

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, esse contingente praticamente ficou 

igual em termos relativos (-0,3%), reduzindo 5 mil pessoas, visto que o contingente era de 

885 mil pessoas subocupadas. Não obstante, o número ainda ficou em quase 1 milhão de 

trabalhadores baianos como subocupados, denotando precarização acentuada do mercado 

de trabalho.  

Cabe ressaltar que a diminuição da subocupação dos trabalhadores baianos no 4º trimestre 

de 2021, em relação aos períodos anteriores, pode estar relacionada à queda de ocupações 

informais, especialmente nas contratações sem carteira assinada e sem CNPJ.   

População fora da força de trabalho 

Segundo a PnadC, são classificadas como fora da força de trabalho na semana de referência 

as pessoas que não estavam ocupadas, nem desocupadas nessa semana. 

O contingente fora da força de trabalho na Bahia é composto por pessoas de 14 anos 

ou mais de idade e foi estimado em 4.880 mil pessoas no 4º trimestre de 2021. Observa-

se que houve redução de 1,7% ou de -273 mil pessoas em relação ao 3º trimestre de 2021, 

quando a estimativa era de 4.965 mil pessoas. Na comparação com o mesmo trimestre de 

2020, a queda foi mais acentuada (-9,5% ou -510 mil pessoas).  

População na força de trabalho potencial 

O IBGE define essa população como o conjunto de pessoas com 14 anos ou mais de idade, 

que não estavam na força de trabalho por uma série de motivos3, segundo duas situações: 

buscaram trabalho de forma efetiva nos últimos 30 dias, mas não estavam disponíveis para 

trabalhar na semana de referência da pesquisa e não fizeram a busca efetiva por trabalho 

 
3 Para obter informações dos motivos consultar: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-

pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?edicao=27774&t=resultados. Acesso 

em: 29/05/2020. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?edicao=27774&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?edicao=27774&t=resultados


no mesmo intervalo de tempo, mas tinham interesse e estavam disponíveis para trabalhar 

na semana de referência. 

O contingente na força de trabalho potencial foi estimado em 1.069 mil pessoas no 4º 

trimestre de 2021, tendo registrado variação de 0,3% ou +20 mil pessoas na comparação 

com o 3º trimestre de 2021 e crescimento de 8,2% ou +539 mil pessoas, frente ao mesmo 

trimestre do ano anterior.  

Desalento  

Segundo a PnadC, o conceito de pessoas desalentadas compreende as pessoas fora da força 

de trabalho na semana de referência, que estavam disponíveis para assumir um trabalho na 

semana de referência, mas não tomaram providência para conseguir trabalho no período de 

referência de 30 dias, por não ter conseguido trabalho adequado, não ter experiência 

profissional ou qualificação, não haver trabalho na localidade em que residia ou não 

conseguir trabalho por ser considerado muito jovem ou muito idoso. 

O contingente de pessoas desalentadas foi estimado em 682 mil pessoas no 4º trimestre 

de 2021. Essa estimativa apresentou expansão de 2,5% ou 17 mil pessoas em relação ao 3º 

trimestre de 2021. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, este indicador 

apresentou um recuo de 15,0%, visto que o total de desalentados era maior em 121 mil 

pessoas. 

Taxa composta de subutilização da força de trabalho 

Essa taxa é a síntese de condições de precariedade e vulnerabilidade social do trabalhador 

no mercado de trabalho e revela a proporção de pessoas na força de trabalho ampliada, que 

estão subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas, desocupadas ou na força de 

trabalho potencial.  

No 4º trimestre de 2021, a taxa composta de subutilização da força de trabalho na 

Bahia foi de 38,8%, retraindo-se em 2,3 p.p. em relação ao trimestre imediatamente 

anterior, e em 6,2 p.p., na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, quando era 

45,0%. No total do país, essa taxa ficou em 24,3% no 4º trimestre de 2021. 

Segundo o IBGE, a Bahia teve a quarta maior taxa de subutilização da força de trabalho do 

país no 4º trimestre de 2021 (38,8%), atrás apenas do Piauí (42,8%), Maranhão (40,5%), e 

Sergipe (39,6%). De modo oposto, Santa Catarina (8,6%) e Mato Grosso (12,3%), 

destacaram-se com as menores taxas.  



Taxa de informalidade 

A taxa de informalidade da Bahia no 4° trimestre de 2021 foi de 55,3%, indicando que 

mais da metade da força de trabalho do estado era formada por ocupações informais e 

precárias: empregados no setor privado sem carteira de trabalho assinada; empregado 

doméstico sem carteira de trabalho assinada; empregador sem registro no CNPJ; 

trabalhador por conta própria sem registro no CNPJ e, trabalhador familiar auxiliar. 

Estimava-se um contingente de 3.270 mil trabalhadores informais na Bahia nesse período. 

Em relação ao trimestre imediatamente anterior, a taxa ficou praticamente estável (55,6%). 

A taxa de informalidade para o país foi de 40,7% da população ocupada no 4º trimestre de 

2021. 

Com relação às demais Unidades da Federação e Distrito Federal, a Bahia possuía a quinta 

maior taxa de informalidade do país. Pará (62,7%), Maranhão (59,4%), Amazonas (58,7%) 

e Piauí (57,4%) tinham as taxas mais elevadas do país. Já Santa Catarina (27,3%), São 

Paulo (31,2%) e Rio Grande do Sul (33,0%) sobressaíam-se com as menores taxas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulte esse boletim e demais produtos desenvolvidos pelo Observatório do Trabalho da Bahia, acessando 

o portal eletrônico do Observatório, através do site da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 

(SETRE). 

Disponível em: http://geo.dieese.org.br/bahia/Observatório do Trabalho da Bahia 

http://geo.dieese.org.br/bahia/

