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2

≤ 0,289

≥ 0,290 e ≤ 0,316

Legenda:1

≥ 0,317 e ≤ 0,437

≥ 0,438 e ≤ 0,526

≥ 0,527

Nota: 1 Os valores da legenda foram definidos dividindo-se os estados em cinco grupos no último ano. 
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# UF IDGE 
2018

∆ posições no 
ano  

∆ posições na 
década

1ª DF 0,668 ▬ 0 ▬ 0
2ª SC 0,614 ▬ 0 ▬ 0
3ª RS 0,571 ▬ 0 ▲ 2
4ª PR 0,543 ▬ 0 ▼ -1
5ª SP 0,527 ▬ 0 ▼ -1
6ª MT 0,524 ▲ 1 ▲ 1
7ª MS 0,503 ▼ -1 ▲ 2
8ª RJ 0,464 ▬ 0 ▼ -2
9ª RO 0,449 ▲ 3 ▼ -1
10ª GO 0,438 ▲ 1 ▲ 1
11ª MG 0,437 ▼ -1 ▼ -2
12ª ES 0,434 ▼ -3 ▲ 1
13ª RR 0,399 ▬ 0 ▼ -1
14ª TO 0,391 ▬ 0 ▲ 2
15ª PB 0,349 ▲ 3 ▲ 3
16ª AM 0,318 ▲ 5 ▲ 1
17ª RN 0,317 ▬ 0 ▲ 3
18ª CE 0,308 ▲ 4 ▲ 5
19ª SE 0,304 ▼ -3 ▲ 5
20ª AC 0,302 ▼ -5 ▼ -5
21ª PA 0,292 ▲ 3 ▲ 1
22ª AL 0,290 ▼ -3 ▼ -8
23ª PE 0,280 ▼ -3 ▼ -3
24ª PI 0,272 ▬ 0 ▼ -5
25ª AP 0,270 ▼ -2 ▲ 1
26ª BA 0,266 ▬ 0 ▼ -1
27ª MA 0,246 ▬ 0 ▬ 0

MAIORES VARIAÇÕES DOS INDICADORES 

CE, SE
Perdeu 8 
posições

AL
Ganharam 5 

posições

MS AL
Queda de 
0,105 no 

índice

Crescimento 
de 0,065 no 

índice

Na década No último ano 

AM
Perdeu 5 
posições

AC
Ganhou 5 
posições

MAIORES VARIAÇÕES DE POSIÇÃO NO IDGE MAIORES VARIAÇÕES DO INDICADOR NO IDGE

TO AC
Queda de 
0,060 no 

índice

No último ano 

Crescimento 
de 0,016 no 

índice

No último ano (2016-2017)

Na década (2007-2017)

No último ano (2016-2017)

Nos últimos 5 anos (2012-2017)

Taxa de desempregoPIB per capita (em R$)

RR

-1,5%

AM

-8,3%

TO

38,5%

AM

0,4%

TO

-1,2 p.p.

AC

3,7 p.p.

PB

0,6 p.p.

PE

7,7 p.p.

No último ano (2016-2017)

Nos últimos 5 anos (2012-2017)

Taxa de informalidade

AM

-1,7 p.p.

AP

5,3 p.p.

TO

-5,4 p.p.

AP

4,2 p.p.

Pior UF Média Brasil Melhor UF

MA DF

13.089,77 31.701,86 80.807,27

Pior UF Média Brasil Melhor UF

AL SC

17,2% 12,5% 7,4%

Pior UF Média Brasil Melhor UF

MA SC

56,8% 35,1% 18,9%

Na última década

3

Fonte: Macroplan.
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O PIB per capita teve queda nas 27 UFs

O PIB per capita brasileiro teve crescimento de 11% na 

década de 2006-2016, porém, entre 2014 e 2016, registrou 

três quedas consecutivas (-0,4%; -4,3%; e -4,1%). A maioria 

dos estados acompanhou essa trajetória. 

A comparação da década mostra maior crescimento nos 

estados da Região Centro-Oeste, com destaque para MT, 

com variação de 32%; e TO, com variação de 38,5%, na 

Região Norte. Os demais estados da Região Centro-Oeste 

cresceram

23,8% e 12,8%, MS e GO, respectivamente, ficando o DF com 

a menor taxa (6,9%). A Região Nordeste apresentou, em 

média, o segundo maior crescimento.

No último ano todos os estados tiveram queda no PIB per 

capita, sendo as maiores registradas no AM e em MT. 
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2006 a 2016

Os cinco estados com maior PIB per capita no último ano 

foram DF, SP, RJ, MT e SC, sendo que MT conquistou a vaga 

nos cinco maiores ao longo da última década. Em 2006 

estava na sétima posição. O PR por sua vez, estava na 5ª 

posição em 2006 e passou para a 7ª , em 2016. 

Além dos estados anteriormente citados, AM e PE 

completam a lista dos maiores PIB das suas respectivas 

regiões. Em 2017, ocupavam a 12ª e a 17ª posição, 

respectivamente, no ranking das 27 unidades da federação.  
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Fonte: Macroplan com base nos dados do IBGE.
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Após o desemprego atingir o patamar mínimo da série em 

2014, os três últimos anos foram marcados pelo aumento da 

taxa no país. Os maiores crescimentos da taxa entre 2012 e 

2017 foram verificados, em média, nas regiões Sudeste e 

Nordeste, com destaque para RJ e PE. 

Em 2017, a taxa de desemprego variou de cerca de 7% em SC e 

RO a 17% em AL, AP e PE. Em termos de médias regionais, o Sul 

registrou o menor desemprego (8,3%) em 2017, seguido pelo 

Centro-Oeste (10,5%) e pelo Norte (11,9%). Sudeste e Nordeste 

revelaram os maiores índices de desemprego: 13,3% e 14,7%, 

respectivamente. 

Comparando internacionalmente, o Brasil, que apresentava 

uma taxa de desemprego abaixo da média dos países da 

OCDE em 2012, passou a ter mais que o dobro da média de 

desemprego da OCDE, ficando também muito acima da 

média dos outros países da América Latina. 

Escalada generalizada de desemprego

Fonte: Macroplan com base nos dados da PNAD Contínua.

Taxa de desemprego das pessoas com 14 anos ou mais A informalidade atinge mais de um terço dos 
ocupados no Brasil

Como o desemprego, a informalidade no Brasil, após 

anos em queda, voltou a crescer nos dois últimos anos. 

Entre 2012 e 2017, a proporção de ocupados informais 

aumentou em 11 estados, com destaque para a Região 

Norte (à exceção de RO e TO, que registraram queda).  

A proporção de trabalhadores informais variou 

expressivamente entre estados e regiões. No Sul os 

índices foram inferiores a 30%. No Sudeste, ES e MG 

registraram um terço de informais. No Centro-Oeste, à 

exceção do DF (26,2%), os índices de informalidade 

situaram-se entre 33% (MS e MT) e 37% (GO). Já no 

Norte e no Nordeste, as taxas variaram em torno de 40% 

ou mais. Em três estados a maioria dos ocupados eram 

informais: MA, PA e PI. 

Percentagem de informais entre os ocupados de 15 anos e mais1

Desafios da Gestão Estadual | DGE 2018 76 Desafios da Gestão Estadual | DGE 2018

Fonte: Macroplan com base nos dados da PNAD Contínua. Nota: 1Foram considerados informais os empregados sem carteira do setor privado, os trabalhadores por conta 
própria sem CNPJ e que não contribuem para a previdência e os empregadores sem CNPJ. 

# UF 2017 ∆ (2016–2017) ∆ (2012-2017)

1 SC 18,9% 0,9 p.p. -1,3 p.p.

2 RS 24,0% 1,0 p.p. -3,4 p.p.

3 DF 26,2% 2,8 p.p. 3,1 p.p.

4 SP 27,1% 2,6 p.p. 1,5 p.p.

5 PR 27,8% 2,9 p.p. 0,5 p.p.

6 RJ 30,8% 3,0 p.p. 1,4 p.p.

7 MS 32,8% -0,6 p.p. -1,7 p.p.

8 MT 32,9% -0,8 p.p. -2,4 p.p.

9 ES 33,4% 2,3 p.p. 1,2 p.p.

10 MG 33,4% 0,7 p.p. -2,0 p.p.

11 GO 36,9% 1,2 p.p. -0,7 p.p.

12 RO 39,1% -1,2 p.p. -2,3 p.p.

13 TO 41,5% -1,0 p.p. -5,4 p.p.

14 AL 41,6% 0,4 p.p. 0,6 p.p.

15 RR 41,7% 3,2 p.p. 3,0 p.p.

16 RN 44,9% 3,1 p.p. -0,6 p.p.

17 PE 46,3% 3,2 p.p. 0,3 p.p.

18 PB 47,0% 0,6 p.p. -4,4 p.p.

19 SE 47,3% 4,0 p.p. -2,8 p.p.

20 AC 48,0% 2,2 p.p. 3,1 p.p.

21 AP 48,1% 5,3 p.p. 4,2 p.p.

22 AM 48,1% -1,7 p.p. 3,7 p.p.

23 BA 49,2% -0,4 p.p. -3,9 p.p.

24 CE 50,2% 0,8 p.p. -1,9 p.p.

25 PI 55,6% -0,1 p.p. -2,4 p.p.

26 PA 56,0% 1,1 p.p. -0,2 p.p.

27 MA 56,8% -1,5 p.p. -1,5 p.p.

- BR 35,1% 1,5 p.p. -0,6 p.p.

# UF 2017 ∆ (2016–2017) ∆ (2012-2017)

1 SC 7,4% 1,0 p.p. 4,0 p.p.

2 RO 7,5% -0,4 p.p. 1,9 p.p.

3 RS 8,3% 0,4 p.p. 3,0 p.p.

4 MT 8,7% -0,8 p.p. 3,6 p.p.

5 PR 8,9% 0,7 p.p. 3,9 p.p.

6 MS 9,5% 2,5 p.p. 3,4 p.p.

7 PB 10,1% -0,8 p.p. 0,6 p.p.

8 RR 10,3% 1,9 p.p. 2,5 p.p.

9 TO 10,8% -1,2 p.p. 3,0 p.p.

10 GO 10,9% 0,3 p.p. 5,9 p.p.

11 PA 11,4% 0,2 p.p. 4,0 p.p.

12 PI 12,1% 2,4 p.p. 6,1 p.p.

13 MG 12,1% 1,0 p.p. 5,4 p.p.

14 CE 12,3% 0,6 p.p. 4,5 p.p.

15 DF 12,4% 0,5 p.p. 3,5 p.p.

16 ES 12,8% 0,6 p.p. 5,4 p.p.

17 SP 13,4% 1,1 p.p. 6,3 p.p.

18 MA 13,4% 1,7 p.p. 5,6 p.p.

19 AC 14,1% 3,7 p.p. 5,1 p.p.

20 RN 14,3% 0,9 p.p. 3,6 p.p.

21 SE 14,3% 2,4 p.p. 4,1 p.p.

22 AM 14,4% 0,6 p.p. 4,7 p.p.

23 RJ 14,8% 2,6 p.p. 7,3 p.p.

24 BA 16,5% 0,6 p.p. 5,2 p.p.

25 PE 16,9% 2,0 p.p. 7,7 p.p.

26 AP 17,1% 1,4 p.p. 4,0 p.p.

27 AL 17,2% 3,0 p.p. 5,9 p.p.

- BR 12,5% 1,0 p.p. 5,2 p.p.

Fonte: Macroplan com base nos dados da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e da PNAD Contínua. Nota: Taxa de desemprego de 15 anos ou mais. 
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16 ES 12,8% 0,6 p.p. 5,4 p.p.

17 SP 13,4% 1,1 p.p. 6,3 p.p.

18 MA 13,4% 1,7 p.p. 5,6 p.p.

19 AC 14,1% 3,7 p.p. 5,1 p.p.

20 RN 14,3% 0,9 p.p. 3,6 p.p.

21 SE 14,3% 2,4 p.p. 4,1 p.p.

22 AM 14,4% 0,6 p.p. 4,7 p.p.

23 RJ 14,8% 2,6 p.p. 7,3 p.p.

24 BA 16,5% 0,6 p.p. 5,2 p.p.

25 PE 16,9% 2,0 p.p. 7,7 p.p.

26 AP 17,1% 1,4 p.p. 4,0 p.p.

27 AL 17,2% 3,0 p.p. 5,9 p.p.

- BR 12,5% 1,0 p.p. 5,2 p.p.

Fonte: Macroplan com base nos dados da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e da PNAD Contínua. Nota: Taxa de desemprego de 15 anos ou mais. 
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