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Abstract

O objetivo deste estudo é mostrar, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios (PNAD), como a recente recessão prejudicou de forma mais intensa o

mercado de trabalho na região Nordeste do que no conjunto das demais regiões do

Brasil. Com a finalidade de ilustrar o impacto regional diferenciado da recente recessão,

este  artigo  examina  o  que  ocorreu  com a  ocupação das  pessoas  e  com a  renda do

trabalho nas diferentes posições na ocupação, entre o final de 2014 e o final de 2016.

O  primeiro  item do  estudo  descreve  as  diferenças  de  ocupação  e  renda  do

trabalho entre  o Nordeste  e  o resto do país,  em 2014,  considerando as posições  na

ocupação. Em seguida examina a evolução do número de ocupados com rendimento e a

renda média do trabalho, entre 2014 e 2016, comparando o Nordeste e o resto do país,

considerando  as  posições  na  ocupação.  O  segundo  item  examina  as  diferenças  de

ocupação e renda média do trabalho por setor de atividade, nos casos dos empregados

do setor privado, com e sem carteira de trabalho, dos trabalhadores por conta própria e

dos empregadores. O propósito é aprofundar o estudo tanto das diferenças regionais

existentes  em 2014  como  da  evolução  da  ocupação  e  renda  do  trabalho  durante  a

recessão. E ambos os itens o estudo utiliza as rendas médias do trabalho e os respectivos

coeficientes de variação. Conclui destacando os efeitos da interrupção do crescimento

com inclusão social (que foram especialmente marcantes no mercado de trabalho do

Nordeste) e suas implicações para a já grande desigualdade de renda do trabalho no

Brasil.
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