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Observações Iniciais 

 O período de 2003/2012 representou uma fase de 
melhoria na maioria dos indicadores econômicos no 
Brasil 
 

 O mercado de trabalho no Brasil refletiu tal 
comportamento apresentando um comportamento 
que pode ser considerado excepcional 

 
 Apesar disso, os desequilíbrios regionais do 

mercado de trabalho  permaneceram elevados 



Objetivos 

 Analisar alguns indicadores do mercado de trabalho 
no período recente 
 

 Identificar os desníveis existentes entre as regiões 
metropolitanas 
 

 Produzir um indicador para o mercado de trabalho 
que permita sintetizar sua evolução no período 
analisado 



Fonte de Dados e Período Analisado 
 

 Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE (PME) 
 
 Período Básico 2003/2011 
 
 Análise Complementar em 2012 



Variáveis de Desemprego 
 
• Taxa de Desemprego (variável principal de desemprego); 
  
• Desemprego de Longa Duração (percentual de desempregados com 12 

meses ou mais sem trabalho); 
 

• Desemprego de Chefes de Família (percentual de chefes de família entre os 
desempregados). 

 
Variáveis de Rendimento 

 
• Rendimento Médio Real (variável principal de remuneração)l; 
  
• Subremuneração (percentual de trabalhadores que recebem menos do que o 

salário mínimo horário) ; 
 
• Desigualdade (relação entre a remuneração dos empregados com carteira e 

sem carteira assinada no setor privado). 



Variáveis Utilizadas 2/2 
Variáveis de Inserção 

  
 Formalidade (percentual de ocupados com carteira assinada) (variável 

principal de inserção); 
  
 Sub-ocupação (percentual de pessoas sub-ocupadas por insuficiência 

de horas trabalhadas); 
  
 Escolaridade (percentual de ocupados com 11 anos ou mais de 

estudo). 
 



  
 Para aquelas variáveis Ei cujo crescimento significa 
melhoria (ex: rendimento), o índice Ii é calculado por: 
 

Ii = (Ei – Eimin) / ( Eimax – Eimin)  (1) 
 
onde Ei é o valor da estatística escolhida, Eimax seu valor 
máximo e Eimin seu valor mínimo.  
 
  Ii   varia entre 0 e 1, quanto maior seu valor melhor é 
a situação na região considerada 



 Para as estatísticas Ej cujo crescimento significa 
piora (ex: taxa de desemprego), o índice Ij é calculado por: 

 
Ij = (Ej – Ejmax) / (Ejmin – Ejmax)  (2) 

 
onde Ej é o valor da estatística escolhida, Ejmax seu valor 
máximo e Ejmin seu valor mínimo.  
 
  Ij varia entre 0 e 1, quanto maior seu valor melhor é 
a situação na região considerada     



 A partir das nove variáveis selecionadas, foram calculados os 
respectivos índices utilizando-se as fórmulas (1) ou (2), de acordo com seu 
sentido de variação. Os nove índices foram, em seguida, transformados em 
três indicadores – indicador de desemprego; indicador de rendimento; e 
indicador de inserção.  
 
 Para o cálculo de cada um dos três indicadores, utilizou-se uma 
média ponderada dando-se peso maior (dois) para o índice da variável 
principal e peso menor (um) para cada um dos dois índices 
complementares. 
 
 Finalmente, o indicador-síntese do mercado de trabalho foi obtido 
pela média aritmética simples dos três indicadores de desemprego, de 
rendimento e de inserção. 

  
 Utilizou-se a fórmula (1) para três variáveis – rendimento; carteira 
assinada; e escolaridade. Para as demais foi utilizada a fórmula (2). Os 
valores máximos e mínimos utilizados nas duas fórmulas representam os 
máximos e mínimos dos valores médios anuais das nove variáveis nas seis 
RMs cobertas pela PME no período considerado. 



Resultados para o Período 
2003/2011 































Resultados Mensais para 2012 



 O índice-síntese do mercado de trabalho metropolitano 
pode ser calculado mensalmente para o acompanhamento 
conjuntural do mercado de trabalho 
 
 São apresentados a seguir os resultados encontrados ao 
longo de 2012 até o mês de dezembro 
 
 Tais resultados confirmam que o mercado de trabalho 
apresentou resultados ainda mais favoráveis em 2012 
 
 





Discussão dos Resultados 1/2 

 Com base na análise dos resultados gerados, fica evidente a 
grande melhora nas condições do mercado de trabalho 
metropolitano no país no período compreendido entre 
2003/2012 
 

 Ressalta-se também o profundo desnível entre as regiões 
Nordeste e Sul/Sudeste, característica do desequilíbrio entre 
as várias regiões do país 

 
 A RM de São Paulo apresenta condições relativamente mais 

favoráveis no mercado de trabalho metropolitano que as 
demais, seguindo-se Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro. Recife e Salvador estão em um nível nitidamente 
inferior às RM do Sul/Sudeste 

 
 



Discussão dos Resultados 2/2 

 É interessante notar que os três conjuntos de variáveis 
apresentam resultados diferenciados nas diversas RM. Daí a 
razão para não haver uma grande diferenciação entre os 
indicadores do mercado de trabalho nas quatro RM do 
Sul/Sudeste, que acabam se constituindo em um grupo superior 
claramente destacado do outro representado pelas duas RM do 
Nordeste 

 
 Vale mencionar que em 2012 os indicadores permaneceram 

elevados com pequeno movimento sazonal ao longo do ano e 
destaque para a RMSP, seguindo-se as demais RM do 
Sul/Sudeste. Conforme esperado, Recife e Salvador 
continuaram em patamar inferior 

 
 



Conclusões 
 Com base na análise dos resultados encontrados no estudo, pode-se 

afirmar que no período de 2003 a 2012, houve uma melhora significativa 
no mercado de trabalho metropolitano. Observam-se também as grandes 
diferenças existentes entre as regiões do país, oriundas do histórico de 
desequilíbrio de seu desenvolvimento, que se refletem também na 
evolução das variáveis analisadas 
 

 Os resultados extremamente favoráveis para o mercado de trabalho em 
um período em que o crescimento econômico aumentou, mas não foi 
muito expressivo, levanta questões sobre qual teria sido a causa para tal 
resultado em um período de crescimento moderado do PIB 

 
 Uma hipótese seria a mudança ocorrida na economia em termos setoriais 

com perda de importância da indústria onde o nível de produtividade é 
mais elevado e crescimento do terciário onde ocorre o contrário. O forte 
crescimento do emprego de baixa remuneração (entre 1 e 2 SM) é um 
argumento favorável a esse tipo de interpretação 
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