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Apresentação
Apresentamos neste número III do Boletim Conjuntural Trimestral os dados da Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatísticas (IBGE) acerca do 4º. trimestre de 2016 e uma consolidação de

dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referente à 2016.

Os dados reiteram a gravidade e o impacto da crise iniciada em meados de 2014 no

mercado de trabalho, tanto no conjunto da federação como no Maranhão. O desemprego

no Maranhão voltou a subir, alcançando 13%, uma diferença de 4,8 pontos percentuais

em relação ao 4º trimestre de 2015. Isso significa que houve um salto de 235 mil para

352 mil desempregados, ou seja, 117 mil trabalhadores perderam suas ocupações.

A população mais afetada pelo desemprego no estado tem entre 18 e 24 anos, tendo a

taxa de desocupação nesse grupo saído de 19,2% no 4 º. trimestre de 2015 para 27,7%

no final de 2016.

Em uma conjuntura de discussão sobre reforma da previdência, outro dado deve se

destaca negativamente: 64,6% dos ocupados no Maranhão não contribuem para a

previdência social e estão fora da cobertura por ela proporcionada.

Os dados, portanto, apontam para uma necessária e urgente superação da crise

político-econômica que tem afetado o conjunto da população.

Boa leitura!

Prof. Tadeu Gomes Teixeira

Coordenador Técnico do OMT-MA
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1. Caracterização Demográfica do Maranhão

A população maranhense totalizou seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil

(6.935.000) pessoas, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílio Contínua referentes ao 4º. trimestre (outubro-dezembro) de 2016. Desse total,

a maioria é composta por mulheres, que correspondem à 50,5% da população, indicando

que há 67 mil mulheres a mais que a população masculina no estado. Ao se verificar os

grupos de idade da população no 4°. trimestre de 2016, nota-se que a maior

concentração está no grupo etário de 25 a 39 anos, com 22,7% da população, seguida do

grupo de até 13 anos (25%).

Gráfico I - População maranhense por grupos de idade no 4º trim. 2015 - 2016 (%)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

Ao analisar a população pelo critério racial, os dados do 4º trimestre de 2016 apontam

que 70,3% da população é parda, 18,9% branca e 10,4% preta.
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Gráfico II - População maranhense por cor ou raça (%)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

Quanto ao nível de instrução, o maior percentual encontra-se entre os que possuem

ensino fundamental incompleto ou equivalente, com 36,5%. Em seguida, encontra-se a

população que não possui instrução ou menos de 1 ano de estudo, com 21,9%, uma

ligeira melhora em relação ao 4º trimestre de 2015. Portanto, 58,4% da população estão

no grupo de pessoas que não concluíram o ensino fundamental.

Houve uma melhora também entre os que se declararam com ensino médio completo no

período, que saiu de 18,7% no 4º trimestre de 2015 para 20% no mesmo período de

2016. O percentual de pessoas com ensino superior completo e incompleto no 4º

trimestre de 2016 foi de 6,4% da população.
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Gráfico III – População por nível de instrução (%)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

2. Aspectos Estruturais do mercado de trabalho

A População em Idade Ativa no Maranhão, isto é, a população com 14 anos ou mais de

idade de acordo com os critérios da PNAD contínua, soma cerca de 5.201.000 (cinco

milhões, duzentas e uma mil) pessoas. Destas, 52,2% compõem a População

Economicamente Ativa, o que equivale à 2.716.000 (dois milhões, setecentos e

dezesseis mil) pessoas.

Tabela 1 - Distribuição da população maranhense por condição em relação à força
de trabalho e condição de ocupação

4º trimestre 2015 4º trimestre 2016

Nº. Absolutos % N. Absolutos %

População em
Idade Ativa

5.109.000 100 5.201.000 100
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(PIA)1

População
Economicament
e Ativa (PEA)2

2.866.000
56,1

2.716.000
52,2

População
Economicament
e Não Ativa

2.243.000 43,9 2.485.000 47,8

População
Ocupada

2.630.000 51,5 2.364.000 45,5

População
Desocupada

235.000 4,6 352.000 6,8

1: População com idade de 14 anos ou mais.
2. Parcela da PIA disponível para trabalhar, podendo estar ocupada ou desocupada.
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

Houve um aumento de 4,8 pontos percentuais na taxa de desemprego no estado entre o

4º trimestre de 2015 e o 4º trimestre de 2016, saindo de 8,2% para 13%. Foi um salto de

235 mil para 352 mil desempregados, ou seja, um acréscimo de 117 mil desocupações

em um ano, conforme Gráfico IV.

Gráfico IV - Taxa de desemprego no Maranhão entre o 4º trim. 2015 - 2016 (%)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.
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Ao comparar o desempenho do Maranhão com o Nordeste e o conjunto da federação,

verifica-se que a taxa de desemprego no estado foi superior à brasileira, que ficou em

12%, e abaixo da nordestina (14,4%).

Gráfico V– Taxa de desocupação no Brasil, Nordeste e Maranhão no 4º. trim. 2015 - 2016

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

As mulheres maranhenses foram mais atingidas que os homens pelo desemprego, com

uma taxa de desocupação de 14,7%, enquanto a taxa masculina ficou em 11,8%. No

Nordeste, as mulheres têm uma taxa de desemprego de 16,5%, enquanto no país é de

13,8%, apontando para relações desiguais de acesso e permanência das mulheres no

mercado de trabalho.

Gráfico VI - Taxa de Desemprego no 4º trimestre de 2016 no Brasil, Nordeste e Maranhão, por sexo
(%)
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Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

Pelo Gráfico VII, verifica-se que a população mais afetada pelo desemprego no

Maranhão tem entre 18 e 24 anos, tendo a taxa de desocupação nesse grupo saído de

19,2% no 4 º. trimestre de 2015 para 27,7% no final de 2016. Trata-se da faixa etária

que muitos jovens ingressam no mercado de trabalho, indicando, portanto, uma barreira

encontrada pelos jovens para ingresso no mercado de trabalho.

No mesmo sentido, a taxa de desocupação entre o grupo etário de 14 a 17 anos saiu de

13,7% para 24,6%. A faixa etária abarca, no setor formal, jovens aprendizes.

Gráfico VII – Taxa de desemprego por grupos de idade no Maranhão (%)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

No Gráfico VIII, verifica-se que a taxa de desemprego no grupo etário de 14 a 17 anos

no Brasil (39,7%) e no Nordeste (37,4%) são bem superiores à registrada no Maranhão

(24,6%), o que aponta para o ingresso dos adolescentes maranhenses no mercado de

trabalho desde essa faixa etária.

Gráfico VIII - Taxa de desocupação por faixa etária no Brasil, Nordeste e Maranhão no 4º trimeste
de 2016 (%)
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Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

A taxa de desemprego entre negros é maior que entre brancos e pardos no país. No
Brasil, o desemprego entre negros é de 14,4%, enquanto no Nordeste é de 15,9% e no
Maranhão de 13,8%.

Gráfico IX - Taxa de desocupação no Brasil, Nordeste e Maranhão por raça/cor no 4º trim. 2016
(%)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.
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Ao analisar a taxa de ocupação e a taxa de desocupação por nível de escolaridade,

destacam-se a alta taxa de ocupação de pessoas com nível superior e também a sua

menor taxa de desocupação (5,6%). A alta taxa de desocupação entre os que possuem o

ensino médio incompleto (19,9%) é outro dado relevante.

Gráfico X – Taxa de ocupação e desocupação no mercado de trabalho por nível de escolaridade no
4º trim. 2016 (%)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

Conforme o gráfico XI, 2,4 % dos maranhenses ocupados são empregadores, ou seja,

cerca de 56 mil pessoas. Por outro lado, são 53,7% de empregados na população,

contra 39,4% que trabalham por conta pr�pria.
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Gráfico XI - Pessoas ocupadas por posição na ocupação no trabalho principal no 4º. trim. 2016 -
(Mil pessoas e %)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.
O Gráfico XII, por sua vez, mostra a distribuição dos ocupados no Maranhão por

categoria do emprego, evidenciando que 33% dos ocupados estão no setor privado,

14,4% no setor público, 6,2% atuando como trabalhadores domésticos.

Gráfico XII - Distribuição dos empregados no Maranhão por categoria do
emprego no 4º trim. 2015 - 2016 (%)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
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Elaboração: OMT-MA.

No Gráfico XIII, verifica-se a população ocupada no 4º. trimestre de 2016 no Maranhão.

As atividades que mais ocuparam os trabalhadores estão no comércio, reparação de

ve�culos automotores e motocicletas, com 23,1%. A agricultura, pecuária, produção

florestal, pesca e aquicultura ocupavam 20,2% da população, demostrando uma queda

em relação ao mesmo período de 2015, quando o percentual foi superior à 25%. Em

seguida, administração p��lica, defesa, seguridade social e educação ocupam 17,5%,

enquanto a ind�stria geral representa 6,1%.

Gráfico XIII - Distribuição das pessoas ocupadas por grupamento de atividades (%)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

A partir do Gráfico XIV, verifica-se que os tra�alhadores dos serviços, vendedores de

comércios e mercados ocupam 24,2% dos maranhenses empregados, mesma faixa de

ocupação dos trabalhadores nordestinos. As ocupações elementares também têm

bastante destaque no Maranhão, ocupando 22,9%.
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Gráfico XIV– Distribuição dos ocupados por grupamento ocupacionais no Nordeste e no
Maranhão (%)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

A contribuição previdenciária dos ocupados, no Brasil, Nordeste e Maranhão no 4°.

trimestre de 2016, foi de 65,4%, 49,1% e 35,4%, respectivamente. Portanto, 64,6% dos

ocupados no Maranhão não contribuem para a previdência social e estão fora da

cobertura por ela proporcionada.

Gráfico XV - Distribuição da contribuição previdenciária dos ocupados no Brasil, Nordeste e
Maranhão no 4°. trim. 2016

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
www.omtmaranhao.com

15

Quanto à renda, verifica-se que enquanto no Brasil o rendimento médio real, ou seja, o

rendimento já com o desconto da inflação, foi de Rꅰ 2.043 reais, o maranhense tem

como média Rꅰ 1.130, valor inferior também à média do nordeste, de Rꅰ 1.387.

Trata-se do último lugar no ran7ing da renda média entre os estados da federação,

conforme Gráfico XVI.

Gráfico XVI - Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas
pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de
trabalho (Reais)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

A diferença salarial entre homens e mulheres, por sua vez, indica que as mulheres

maranhenses recebem Rꅰ 1.073,00, abaixo das mulheres do Nordeste (Rꅰ 1.284,00) e

do país (Rꅰ 1.762,00).
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Gráfico XVII - Rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês,
pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de
trabalho, por sexo (Reais)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

Ao comparar a renda da população ocupada no Brasil, Nordeste e Maranhão,

constata-se que a renda no Maranhão é mais baixa em todos os níveis de instrução,

exceto para os trabalhadores com nível superior incompleto, situação em que a renda

maranhense é superior à média no Nordeste, como se observa no Gráfico XVIII.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
www.omtmaranhao.com

17

Gráfico XVIII - Rendimento médio real recebido pelas pessoas ocupadas no Brasil, Nordeste e
Maranhçao, por nível de instrução, no 4°. trim. 2016 (Reais)

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
Elaboração: OMT-MA.

3. Mercado de Trabalho Formal

Quanto ao mercado formal de trabalho, verifica-se que houve uma queda acentuada no

número de postos de trabalho em 2016. Ao analisar o saldo anual a partir de 2010,

verifica-se que em 2010 o estado apresentou saldo positivo de mais de 46.000 postos de

trabalho. Em 2011, esse saldo caiu em cerca de 50%, registrando 28.563 postos de

trabalho. Em 2014 o saldo positivo foi de pouco mais de 2.000 empregos, enquanto em

2015 e 2016 os saldos foram negativos em, respectivamente, -15.351 e -18.036 postos

de trabalho, conforme o Gráfico XIX. No conjunto da federação, todos os estados, com

exceção de Roraima, tiveram desempenho negativo em 2016, sendo o Maranhão o 15º.

no ran7ing dos que tiveram os piores saldos.
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Gráfico XIX– Evolução do saldo anual de empregos formais no Maranhão (2010 -2016)

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – MTr
Elaboração: OMT-MA.

O número de vínculos formais de trabalho celetistas no Maranhão em 2016 é pr�ximo

ao patamar de 2011, refletindo o impacto da crise no estado. Observou-se que entre

2010 e 2014 houve um crescimento dos postos formais de trabalho no estado, tendência

que foi revertida a partir de 2015, acompanhando os dados da federação.

Gráfico XX- Número de empregos celetistas no Maranhão (Em mil)

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – MTr
Elaboração: OMT-MA.
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Glossário

Pessoas em idade de trabalhar1

Definem-se como em idade de trabalhar as pessoas de 14 anos ou mais de idade na data de referência da
pesquisa.

Condição de Ocupação

As pessoas foram classificadas, quanto à condição de ocupação na semana de referência, em
ocupadas e desocupadas.

Pessoas Ocupadas

Foram classificadas como ocupadas na semana de referência às pessoas que tinham trabalho durante
todo ou parte desse período. Incluíram-se, ainda, como ocupadas as pessoas que não exerceram o
trabalho remunerado que tinham no período especificado por motivo de férias, licença, greve, etc.

Pessoas Desocupadas

Foram classificadas como desocupadas as pessoas sem trabalho que tomaram alguma providência
efetiva de procurar trabalho na semana de referência.

Condição de Atividade

As pessoas foram classificadas, quanto à condição de atividade na semana de referência, em
economicamente ativas e não-economicamente ativas.

Pessoas Economicamente Ativas

As pessoas economicamente ativas compuseram-se das pessoas ocupadas e desocupadas na semana
de referência da pesquisa.

Pessoas não economicamente ativas

Foram definidas como não-economicamente ativas, na semana de referência, as pessoas que não
foram classificadas como ocupadas nem desocupadas nesse período.

Atividade

A classificação da atividade do empreendimento foi obtida através da finalidade ou do ramo de
neg�cio da organização, empresa ou entidade para a qual a pessoa trabalhava. Para os trabalhadores
por conta pr�pria a classificação foi feita de acordo com a ocupação exercida.

Posição na ocupação
Foram definidas quatro categorias de posição na ocupação:

1 Definições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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Conta própria - pessoa que trabalhava explorando o seu pr�prio empreendimento, sozinha ou com s�cio,
sem ter empregado e contando, ou não, com a ajuda de trabalhador familiar auxiliar;

Empregador - pessoa que trabalhava explorando o seu pr�prio empreendimento, com pelo menos um
empregado;

Trabalhador familiar auxiliar - pessoa que trabalhava sem receber pagamento, durante pelo menos
uma hora na semana de referência, em ajuda a membro da unidade domiciliar que era conta pr�pria,
empregador ou empregado.

Empregado - pessoa que trabalhava para um empregador (pessoa física ou jurídica), geralmente
obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo em contrapartida uma
remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos ou benefícios (moradia, alimentação, roupas etc.).

A categoria dos empregados foi desagregada nos seguintes subgrupos:

Trabalhador doméstico - pessoa que trabalhava prestando serviço doméstico remunerado em dinheiro
ou benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares;

Militar do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros
militar - pessoa que era militar do Exército, Marinha de Guerra ou Aeronáutica, inclusive a que prestava
o serviço militar obrigat�rio, ou da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar;

Empregado do setor privado - pessoa que trabalhava para um empregador (pessoa física ou jurídica) do
setor privado, geralmente obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo em
contrapartida uma remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos ou benefícios (moradia, alimentação,
roupas, treinamento etc.). Nesse subgrupo, incluiu-se o sacerdote, o ministro de igreja, o pastor, o rabino,
o frade, a freira e outros clérigos;

Empregado do setor público (inclusive empresas de economia mista) - pessoa que trabalhava para o
governo, em qualquer esfera: federal, estadual ou municipal, que abrange, além das entidades da
administração direta, as fundações, as autarquias, as empresas públicas e as empresas de economia mista.
Nesse subgrupo, incluiu-se a pessoa que exercia mandato eletivo como vereador, deputado, prefeito etc.
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