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Introdução 

 

O Observatório do Mercado de Trabalho da Paraíba (OMT-PB), vinculado à Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), foi criado em 2015, fruto de um termo de 

cooperação com o Ministério do Trabalho, onde faz parte da Rede de Observatórios do 

Trabalho, que tem como fim analisar e divulgar o banco de dados produzido pelo 

Ministério do Trabalho. 

Este Boletim de Conjuntura retrata a movimentação de emprego estadual, de janeiro de 

2015 a julho de 2018, a partir de dados do CAGED. Tais dados são cotejados com dados 

de estoque de emprego registrados na RAIS de 2015 e 2016 e com dados gerais de 

participação da força de trabalho, população ocupada e população desocupada, obtidos 

na PNAD Contínua trimestral. 

O objetivo de fazer esse recorte temporal na análise foi justamente o de compreender 

a dinâmica do mercado de trabalho na Paraíba durante o mandato da Presidenta Dilma, 

e do sucessor após seu afastamento, Michel Temer, que compreende o período de 

janeiro de 2015 até o presente momento, em julho de 2018. 

A análise da participação da força de trabalho, do estoque de ocupados e da 

movimentação de emprego é feita tendo como recorte as variáveis sexo, setor de 

atividade econômica e faixa etária para que se permita uma compreensão mais 

detalhada1, contribuindo assim aos gestores melhor subsídio para tomada de decisões. 

Este boletim está organizado em três partes: inicialmente, faz-se uma análise do 

tamanho do mercado de trabalho na Paraíba e a redução da participação da força de 

trabalho nele. A segunda parte volta-se aos que transitaram no mercado de trabalho, 

permanecendo ou não ativos, com uma comparação ente a RAIS de 2015 e 2016. Por 

fim, na terceira seção, é feita uma análise da movimentação de emprego (admissão, 

desligamentos e saldo) através do CAGED de janeiro/2015 a julho/2018. Algumas 

considerações finais são apresentadas ao final deste Boletim. 

Resumo executivo: 

 Aumentou a parcela da população paraibana fora do mercado de trabalho, como 

informal e/ou desempregado no período janeiro/2015 – julho/2018.  

 A Paraíba perdeu 55.626 trabalhadores no estoque de emprego entre 2015 e 

2016 

 Um em cada quatro trabalhadores perdeu o emprego em 2015 e em 2016. 

                                                             
1 Optou-se aqui em apresentar as tabulações simples de cada uma das variáveis mencionadas, sem os 
cruzamentos sexo x faixa etária; sexo x setor de atividades econômica e faixa etária x setor de atividade 
econômica.  
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 O saldo entre admitidos e desligados mensalmente, de janeiro de 2015 a julho 

de 2018, revela uma perda de 35.187 empregos. 

 A perda do emprego tem atingido mais os homens do que as mulheres, 

sobretudo na faixa etária mais jovem, de entrada no mercado de trabalho. 

Redução no tamanho do mercado de trabalho na Paraíba 

O mercado de trabalho na Paraíba refletiu a crise mais geral do país no período de 

janeiro de 2015 até o presente momento. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) indicam que 

a taxa de participação na força de trabalho entre as pessoas com 14 anos ou mais caiu 

de 56,4% no período do 2º trimestre de 2015, para 52,8% ao 2º trimestre de 2018, que 

representa uma queda de 1.749 milhões para 1.710 milhões de pessoas (gráfico 1). 

 

 

 

Dentre estas, a proporção das pessoas ocupadas, no mesmo período, caiu de 51,3% para 

47,0%; ao passo que as pessoas desocupadas da força de trabalho passou de 5,1% para 

5,8%. 

Além da queda no nível de ocupação e o crescimento da desocupação, a PNADC mostra 

ainda que aumentou a taxa de pessoas com 14 anos ou mais fora da força de trabalho – 

de 43,6% para 47,2% – ou seja, em sua maior parte, vivendo sob o trabalho na 

informalidade (gráfico 2). 
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O estoque de emprego na Paraíba (2015 – 2016) 

Tendo em vista a análise do mercado de trabalho com vínculos (celetista e estatutários) 

da Paraíba, a RAIS registrou 661.407 vagas ocupadas no estoque de empregos ao final 

de 2015; e apenas 628.694 em 2016, indicando uma perda de 32.713 vagas no mercado 

de trabalho entre os dois anos. 

 

O gráfico 3 mostra ainda o número de trabalhadores que perderam seu vínculo 

empregatício ao longo de 2015 e 2016, correspondendo, aproximadamente, a 25,0% da 

força de trabalho ocupada. Em outras palavras, um a cada quatro trabalhadores perdeu 

o emprego na Paraíba naqueles anos. 
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A redução no estoque de emprego (Tabela 1) atingiu mais os homens do que as 

mulheres com uma queda de 19.349 e 13.049, respectivamente. Contudo, mesmo com 

uma perda maior, os dados revelam que 358.552 trabalhadores no mercado de trabalho 

(56,5%) era composto pelo sexo masculino, em 2016, enquanto que a parcela feminina 

foi de 276.080 trabalhadoras (43,5%) no mesmo ano. 

A tabela 2 mostra que a queda no estoque de emprego permeou quase todas as faixas 

etárias na Paraíba, exceto a de pessoas que já tem idade para estar aposentadas, com 

65 anos ou mais. 

 

Observa-se na tabela 2, também, que a maior parcela de trabalhadores concentra-se 

entre 30 e 49 anos (53,6% e 54,5% somadas as faixas, respectivamente, em 2015 e 

2016), mas é na faixa de entrada no mercado de trabalho que se soma a maior diferença 

na perda de vagas, com 10.465 menos trabalhadores. 

 

Sexo 2015 2016 Diferença 2015-2016

Masculino 377901 358552 -19349

Feminino 289129 276080 -13049

Tabela 1 - Número de trabalhadores, por sexo - Paraíba (2015 e 2016)

Fonte: RAIS/MTb   Elaboração: Observatório do Mercado de Tabalho da Paraíba

Faixa Etária 2015 2016 Diferença 2015-2016

Até 24 anos 81337 70872 -10465

25 a 29 anos 100389 91073 -9316

30 a 39 anos 210429 202961 -7468

40 a 49 anos 147659 143095 -4564

50 a 64 anos 117748 116621 -1127

65 ou mais anos 9466 10004 538

Tabela 2 - Número de trabalhadores, por faixa etária - Paraíba 

(2015 e 2016)

Fonte: RAIS/MTb   Elaboração: Observatório do Mercado de Tabalho da Paraíba
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A tabela 3 mostra que o setor de atividade econômica que mais emprega na Paraíba é a 

Administração Pública nas três esferas – municipal, estadual e federal – que, em 2016, abrangia 

237.667 trabalhadores, representando 37,4% da força de trabalho com vínculo formal. 

O setor de serviços e o comércio são os que mais empregam na iniciativa privada, 

respectivamente com 168.568 (26,6%) e 103.508 (16,3%) trabalhadores. 

O que mais se destaca na tabela 3 é a liderança da administração pública na perda de 

16.321 vagas de emprego na Paraíba. Supõe-se, que dois fatores podem influenciar essa 

movimentação, por um lado, que o receio de perder direitos com a reforma da 

previdência pautado pelo governo federal e em discussão no Congresso naqueles anos,  

tenha levado inúmeros servidores a dar entrada no pedido de aposentadoria. Por outro 

lado, é possível que tal perda seja reflexo da crise fiscal que levou os órgãos da 

administração pública a desligar servidores com vínculo celetista e, ao mesmo tempo, 

não abrir novos concursos. 

 

A movimentação de empego na Paraíba 

Os dados da RAIS completam os da PNADC-T na caracterização do mercado de trabalho 

pela perda de empregos no Estado, com o consequente avanço do desemprego e da 

informalidade. 

A movimentação de Admitidos e Desligados mês a mês, captados pelo CAGED, permite 

maior detalhamento da força de trabalho que permanece e que sai do mercado de 

trabalho. 

Tabela 3 - Número de trabalhadores, por setor de atividade - Paraíba (2015 e 2016)
IBGE Setor 2015 2016 2016 (%) Diferença 2015 - 2016

Extrativa mineral 1374 1218 0,2% -156

Indústria de transformação 77914 74530 11,7% -3384

Servicos industriais de utilidade 

pública 7750 7462 1,2% -288

Construção Civil 36506 28588 4,5% -7918

Comércio 106921 103508 16,3% -3413

Serviços 169531 168568 26,6% -963

Administração Pública 253988 237667 37,4% -16321

Agropecuária, extração vegetal, 

caça e pesca 13044 13085 2,1% 41
Fonte: RAIS/MTb   Elaboração: Observatório do Mercado de Tabalho da Paraíba
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A movimentação entre admitidos e desligados entre janeiro de 2015 e julho de 2018 

gerou um saldo negativo de 35.187 vagas no mercado de trabalho. Observa-se no gráfico 

4 que desde maio de 2017 as oscilações negativas diminuíram de intensidade 

comparado aos anos anteriores. O fluxo do mercado de trabalho parece reproduzir o 

que os economistas chamam de “vôo de galinha”, ausência de um ciclo sustentável de 

crescimento com geração de emprego, o que leva a crer que demorará ainda bastante 

tempo para recuperar o nível de emprego na Paraíba que havia uma década atrás. 
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A participação masculina no mercado de trabalho acumulou uma perda de pouco mais 

de 30 mil vagas no período, aproximadamente seis vezes o total da perda de vagas das 

mulheres (Gráfico 5) no mesmo período. Ou seja, em torno de 86,0% das vagas perdidas 

foram de homens. 

Em elação à faixa etária os dados da RAIS e do CAGED apresentam sinais opostos. 

Enquanto o estoque de emprego em 2015 e 2016, na faixa etária até 24 anos, ficou com 

perda de 10.465. O saldo na movimentação de janeiro de 2015 a julho de 2018 na 

mesma faixa foi positivo em 20.158 vagas. Imagina-se que a RAIS de 2017 e 2018, 

quando divulgadas, refletirão uma retomada do emprego nessa faixa (gráfico 6). 

Todas as demais faixas – 25 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 64; e 65 ou mais 

– tiveram saldo negativo acumulado no período. 

 

 

O gráfico 7 mostra a movimentação nos setores da iniciativa privada que maior 

quantidade de trabalhadores na Paraíba, uma vez que é onde pode haver maior eficácia 

das políticas públicas voltadas para a geração de empego, como na intermediação de 

mão-de-obra e na política de qualificação profissional, por exemplo. 
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Observa-se que os setores com maior concentração de trabalhadores, depois da 

administração pública (serviços e comércio, respectivamente) foram os que tiveram 

menor saldo negativo. A indústria de transformação e a construção civil, com menor 

estoque de emprego, segundo a RAIS, acumularam saldos mais negativos, impactando 

todo o mercado de trabalho da Paraíba. 

 

Considerações finais 

A crise econômica do país vivido de 2015 em diante teve profundo impacto no mercado 

de trabalho paraibano, sobretudo pela queda na participação da população de 14 anos 

ou mais na força de trabalho, o que indica aumento da informalidade para quase metade 

da então chamada população economicamente ativa. 

Entre a parcela que movimentou o mercado de trabalho, ocupada ou desocupada, viu-

se a retração do emprego tanto nos dados da RAIS como do CAGED, embora às vezes 

eles apontem algumas dissonâncias, como, por exemplo, entre os trabalhadores até 24 

anos. 

A série histórica aqui analisada não permite afirmações otimistas acerca de uma 

retomada do emprego. Viu-se com os dados do CAGED que a movimentação entre 

admitidos e desligados permitiu, em determinadas conjunturas, saldos positivos 

durante três a quatro meses para, em seguida, voltar a registrar saldos negativos que, 
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em todas as variáveis – sexo, faixa etária e setor de atividade econômica – persistiu 

(entre altos e baixos) em uma trajetória de retração do emprego ao longo do período 

analisado.  

 Os dados expostos indicam a fragilidade econômica dos estados mais pobres da 

Federação, portanto, menos protegidos dos impactos das crises conjunturais e das 

políticas de retração da intervenção estatal na atividade econômica, notadamente, na 

geração de emprego e renda.  

 

 


