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O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) publicou, no 

final de 2022, os primeiros resultados de sua Sondagem Mensal do Mercado de Trabalho. 

Naquela ocasião, foram analisados e divulgados somente dados agregados, no âmbito nacional. 

Este relatório apresenta resultados inéditos da pesquisa desagregados pelas cinco grandes 

regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste). São abordados os seguintes 

temas: caracterização dos trabalhadores por conta própria; segurança com o trabalho e/ou 

renda principal; satisfação com o trabalho e bem-estar; e riscos de longo prazo. Os resultados 

mostram diferenças consideráveis entre as regiões pesquisadas, permitindo uma melhor 

avaliação sobre o mercado de trabalho e as expectativas em cada uma das principais regiões do 

país. 

Principais resultados: 

• Maioria dos trabalhadores por conta própria gostaria de deixar a categoria, em 

especial os da região Nordeste. 

• O principal motivo para se tornar um trabalhador por conta própria foi estar 

desempregado e precisar de um rendimento, parcela que supera a metade dos conta 

própria na região Norte. 

• Trabalhadores da região Sul se mostram mais seguros sobre a manutenção da sua 

atual ocupação principal, prevendo uma chance pequena de perdê-la nos próximos 

12 meses. Nas regiões Nordeste e Norte são registradas as maiores parcelas de 

trabalhadores inseguros quanto à estabilidade do emprego.  

• A maior insegurança no Norte e Nordeste é um problema amplificado pelo fato de 

que, nestas regiões, encontram-se as maiores proporções de trabalhadores 

prevendo que só conseguiriam se sustentar por até 3 meses caso perdessem o atual 

trabalho e/ou principal fonte de renda. 

•  Os brasileiros empregados ou com alguma ocupação estável estão, em geral, 

satisfeitos com o trabalho, com destaque nas regiões Sul e Nordeste. 

•  Os principais fatores para insatisfação com o trabalho são a remuneração baixa e o 

recebimento de pouco ou nenhum benefício. Em ambos os casos, a região Sudeste 

apresenta os maiores percentuais. 
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Trabalhadores por conta própria  

O primeiro tema abordado diz respeito aos trabalhadores por conta própria, categoria 

que tem se mostrado relevante no país, representando cerca de 25% das ocupações, chegando 

a mais de 30% em algumas regiões, segundo dados da PNADC do IBGE. A primeira pergunta 

buscou identificar se os trabalhadores dessa categoria gostariam de mudar de ocupação para 

uma que fosse ligada a uma empresa pública ou privada. 69,6% dos trabalhadores por conta 

própria disseram que gostariam de ter algum vínculo formal com uma empresa e 30,4% 

prefeririam manter-se na situação atual. 

Os números foram expressivos em todas as regiões mas cabem destacar alguns pontos. 

A região Nordeste foi onde se encontrou o maior percentual de contas própria que gostariam 

de estar ligados a uma empresa: 76,7%. As principais motivações para esta preferência 

apontados na pesquisa foram a vontade de ter rendimentos fixos (38,4%) e ter acesso ao 

conjunto de benefícios que uma empresa pode oferecer (36,5%). No extremo oposto, na região 

Sul ocorreu o maior percentual de trabalhadores afirmando que gostariam de se manter nessa 

ocupação (40,0%), tendo como principais razões apontadas, a possibilidade de se ter 

flexibilidade de horários (16,5%) ou por acreditarem que nessa maneira os rendimentos são 

maiores (13,6%). 

Gráfico 1 - Proporção de Trabalhadores por conta própria que desejam ter uma ocupação 
em uma empresa 

(Dados em %) 

 
Fonte: FGV IBRE 
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Em seguida, com dados coletados em dezembro, foram abordados a origem laboral 

desses trabalhadores, ou seja, o que eles faziam antes de se tornarem conta própria, e a 

principal motivação para que eles tivessem entrado para esta categoria de trabalho. A principal 

ocupação anterior, em todas as regiões do país, era a do trabalhador empregado com carteira 

assinada, sugerindo que essas pessoas perderam seus empregos e migraram para a categoria 

dos conta própria. Nas regiões Norte e Nordeste, são registrados os maiores percentuais de 

pessoas que estavam desempregadas anteriormente. Também na região Nordeste, onde se 

encontra uma alta informalidade nas ocupações, é possível notar que a segunda ocupação de 

origem eram os trabalhadores sem carteira assinada. Outro ponto interessante, é que na região 

Sul, a soma da categoria empregadores (com ou sem CNPJ) é a maior, chegando a 11,4%, dando 

a entender que já eram empresários, apenas mudaram o tipo do negócio. 

Tabela 1 –Origem do trabalhador por conta própria (Dados em %) 

Categorias Brasil Nordeste Norte 
Centro-

Oeste 
Sudeste Sul 

Empregado, com carteira 57,1% 39,8% 62,2% 66,5% 63,3% 59,6% 

Empregado, sem carteira 16,0% 28,9% 2,1% 6,7% 14,0% 7,9% 

Empregador, com CNPJ 2,9% 1,9% 1,7% 3,1% 2,5% 6,8% 

Empregador, sem CNPJ 2,9% 0,8% 5,1% 0,0% 3,5% 4,6% 

Desempregado 15,9% 24,7% 28,9% 6,2% 12,3% 13,4% 

Outros 5,2% 3,9% 0,0% 17,5% 4,4% 7,7% 

 Fonte: FGV IBRE 

Os que trabalhavam por conta própria no momento da pesquisa foram questionados 

também sobre a principal razão para ser um trabalhador dessa categoria. De maneira geral, a 

opção mais citada foi estar desempregado e precisar de um rendimento (32,1%), com destaque 

para as regiões Norte e Nordeste, onde são regiões historicamente que possuem rendimentos 

médios mais baixos que a média nacional. Nesse mesmo sentido, essas duas regiões foram as 

que apresentaram os maiores percentuais na opção de necessidade de uma fonte de renda 

extra.  

Por outro lado, também se observa que parte desses trabalhadores não parece ter 

migrado para essa ocupação apenas por necessidade. Nas regiões Sul e Sudeste, a principal 
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razão para esses trabalhadores estarem na categoria por conta própria foi a flexibilidade de 

horários, sugerindo que isso é mais por uma opção deles do que simplesmente por uma 

necessidade ter fonte de renda. Independência também foi um fator bastante mencionado até 

em regiões como a do Nordeste, mostrando que existem esses dois lados na categoria, o de 

necessidade, mas também de uma nova dinâmica do mercado de trabalho onde eles escolhem 

estar ali. 

 
Gráfico 2 - Principal razão para você ser um trabalhador por conta própria 

(Dados em %) 

 
Fonte: FGV IBRE 

 

Insegurança de renda 

Buscando entender a percepção dos trabalhadores sobre a segurança que eles 

observam de suas ocupações, dois quesitos foram aplicados em outubro de 2022. Nesses 

quesitos todas as pessoas ocupadas responderam, independente da ocupação. Primeiramente, 

elas foram consultadas sobre a chance de perder o principal emprego ou fonte de renda nos 

próximos 12 meses. No resultado nacional, 58,7% das pessoas afirmaram ser improvável ou 

muito improvável isso acontecer, mas essa dinâmica tem diferenças nas grandes regiões do país. 

Nas regiões Norte e Nordeste, mais da metade afirmaram que é provável ou muito 

provável que isso aconteça nos próximos 12 meses, mostrando uma percepção de 

vulnerabilidade maior do que em outras regiões. Esse resultado pode ter ligação com dois 
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fatores muito importantes: são regiões onde a renda média é mais baixa, o que naturalmente já 

adiciona incerteza; e onde se encontram os maiores percentuais de trabalhadores em atividades 

informais, normalmente associadas a ocupações com menor estabilidade e maior risco. 

Gráfico 3 – Probabilidade de perder o principal emprego ou fonte de renda 
(Dados em %) 

 
Fonte: FGV IBRE 

Em seguida, todos os respondentes ocupados responderam por quanto tempo eles 

acreditavam conseguir se sustentar se perdessem sua principal fonte de renda ou emprego. A 

maioria das respostas se concentra na faixa até três meses em todas as regiões, mas com 

diferenças regionais também expressivas. Sudeste, Centro-Oeste e Sul, regiões onde a renda 

média do trabalhador é superior à média nacional, registram os maiores percentuais de 

trabalhadores com recursos para se sustentar por mais de 3 meses, enquanto Norte e Nordeste 

são os principais destaques na categoria até 3 meses, sugerindo que o nível de renda pode ser 

umn dos fatores relevantes para a percepção de insegurança. 

  



 

 

Edição Regional | Fevereiro de 2023 

Gráfico 4 – Tempo para se sustentar caso perdesse a principal fonte de renda ou emprego 
(Dados em %) 

 
Fonte: FGV IBRE 

Satisfação com o trabalho e bem-estar 

Em agosto, as pessoas ocupadas no mês de referência foram consultadas sobre a 

satisfação com o próprio trabalho. Caso estivessem insatisfeitas, foram chamadas a apontar os 

principais motivos para a insatisfação. De uma maneira geral, os brasileiros são pessoas 

satisfeitas com suas ocupações, algo que é percebido em todas as regiões, com destaques para 

a região Sul, onde 83,5% escolheram as opções estar satisfeito ou muito satisfeito e para a região 

Nordeste, com 77,5%. 

Tabela 2 – Satisfação com o próprio trabalho (Dados em %) 

Categorias Brasil Nordeste Norte 
Centro-

Oeste 
Sudeste Sul 

Satisfeitos ou muito 

satisfeitos 
72,2% 77,5% 71,0% 71,1% 66,2% 83,5% 

Insatisfeitos ou muito 

insatisfeitos 
27,8% 22,5% 29,0% 28,9% 33,8% 16,5% 

 Fonte: FGV IBRE 

 Os trabalhadores de diferentes regiões apresentam diferentes motivações para a 

insatisfação. De uma maneira geral, remuneração baixa é o principal motivo entre as regiões, 

inclusive na região Sudeste, onde a insatisfação é mais elevada. Essa região parece realmente 

estar mais ligada com problemas na renda, dado que a segunda opção mais citada foi pouco ou 

nenhum benefício. Na região Nordeste chama a atenção o elevado percentual de pessoas 
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revelando insatisfação pela alta carga horária, até mostrando um pouco do problema de 

produtividade na região, onde se reclama da carga horária elevada, mas também da 

remuneração baixa. Nessa região e, também, no Norte do país, é observada maior reclamação 

por insegurança por ser um trabalho temporário, reforçando novamente a questão de maior 

vulnerabilidade na região. 

Gráfico 5 – Motivos para insatisfação 
(Dados em %) 

 
Fonte: FGV IBRE 

Nesse tópico, as pessoas também foram consultadas sobre o bem-estar geral com a 

vida. Nesse caso, responderam todas as pessoas pesquisadas, ocupadas ou não. A região 

Nordeste registra o maior grau de satisfação com a vida no país. Sendo uma região com grande 

insegurança de renda e com alguma insatisfação em questões trabalhistas importantes, o 

resultado sugere que a percepção subjetiva de bem-estar na região é determinada por outros 

fatores. Apesar da diferença entre as regiões, todas ficaram com notas médias próximas de 7 

pontos. 
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Gráfico 6 – Bem-estar com a vida em geral 

 
Fonte: FGV IBRE 

Riscos de longo prazo 

Em novembro de 2022 um quesito buscou mapear os maiores riscos vislumbrados pelos 

respondentes, para ele e sua família, no horizonte de três anos. Esse quesito foi aberto para 

todos os participantes da pesquisa. Uma das maiores preocupações da população brasileira é 

ficar doente e/ou incapacitado, um risco relevante para 58,6% dos respondentes. Dificuldade 

em para cobrir todas as despesas aparece como a segunda opção, citada por 47,4%dos 

entrevistados. Vale ressaltar que nesse quesito era permitido ao respondente selecionar mais 

de uma opção de resposta, o que faz com que a soma das opções de respostas supere os 100%. 

Gráfico 7 – Principais riscos para você e sua família nos próximos 3 anos 
(Dados em %) 

 
Fonte: FGV IBRE 
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Na abordagem regional, não houve mudança significativa entre as regiões na primeira 

opção mais citada. Chama a atenção, na região Sul, mesmo sendo um local associado a 

rendimentos maiores, menores taxas de desemprego e de informalidade, ter percentuais 

elevados de medo em perder o emprego ou dificuldade em conseguir cobrir suas despesas. 

Crime ou violência é algo que também preocupa essa região assim como o Sudeste. 
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A Sondagem do Mercado de Trabalho consulta, mensalmente, cerca de duas mil pessoas 

físicas com mais de 14 anos de idade em todo o território nacional. Os dados dessa primeira 

divulgação, foram coletados entre agosto e dezembro de 2022. 

Veja mais informações sobre a Sondagem do Mercado de Trabalho do FGV IBRE, 

incluindo sua metodologia, no Portal do IBRE. A próxima divulgação da Sondagem de Mercado 

de Trabalho ocorrerá em abril de 2023, em dia a ser informado com antecedência. A partir dessa 

divulgação, a pesquisa passará a ser divulgada trimestralmente, sempre nos primeiros meses do 

trimestre-calendário.  
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