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 A PME é uma pesquisa realizada pelo IBGE na 
qual permite avaliar as flutuações e 
tendências da Força de trabalho 
regionalmente. Esta pesquisa tem como um 
dos objetivos avaliar e traçar metas 
socioeconômicas sobre o mercado de 
trabalho nacional além de informações sócio-
demográficas.
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 As publicações do IBGE apresentam 
informações de massa salarial desagregadas 
apenas por região metropolitana. Esse 
trabalho apresenta tabulações com 
desagregações inéditas em relação ao que é
reportado nas principais publicações 
referentes a PME, as desagregações da 
variável massa salarial segundo gênero, raça 
e ocupação. Em adição, o trabalho expõe 
esses resultados para a série histórica de 
janeiro de 2009 até setembro de 2010.



4

Em 2001 o IBGE decidiu realizar a revisão metodológica da PME. 
A decisão foi tomada pelo fato de que com as mudanças ocorridas 
na economia (devido, por exemplo, à globalização do capital, da 
abertura comercial e da integração macrorregional) o mercado de 
trabalho também sofreu alteração. Sendo assim, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) fez novas recomendações para a 
investigação da força de trabalho, que foram aderidas pelo IBGE.

A partir da revisão espera-se uma maior abrangência das 
características referentes trabalho. Outros objetivos também foram 
importantes para a realização, tais como:

• Ampliação da investigação;
• Ajustamento no processo de rotação da amostra (isso dá uma 

consistência aos resultados de variação temporal);
• Melhor operacionalização dos quesitos para captação das 

informações (fazendo com que a mensuração dos dados fosse 
aprimorada);

• Introdução do uso do coletor eletrônico para a coleta de dados.
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 Em setembro de 2001 a dezembro de 2002 a pesquisa 
revisada foi implementada em caráter experimental, 
sendo realizada paralelamente com a antiga, 
possibilitando assim uma avaliação das alterações 
realizadas. A partir de março de 2002 a PME 
disponibilizada já é realizada com a nova metodologia. 
A descrição detalhada das alterações realizadas podem 
ser encontradas na publicação do IBGE Pesquisa mensal 
de emprego: outubro 2001-dezembro 2002,volume 10 
da série Estatísticas básicas.
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 A massa de rendimento médio pode ser 
calculada de duas formas. A primeira é

 A segunda, adotada pelo IBGE é feita da 
seguinte forma:
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 O argumento para a utilização da segunda 
metodologia é de que na população ocupada 
existem pessoas não remuneradas e 
empregados que recebem somente em 
benefícios.
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Para a geração dos resultados foram 
adotadas as mesmas metodologias utilizadas e 
divulgadas pelo IBGE em suas notas metodológicas. 
Tal metodologia foi escolhida pelo fato deste 
trabalho ter o intuito de complementar as notas 
elaboradas pelo IBGE por meio da desagregação 
por variáveis sócio-demográficas, mas em hipótese 
nenhuma tendo o caráter de substituição das 
referidas notas.
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População em idade ativa – PIA
◦ São pessoas com dez anos ou mais de idade.

Ocupados
◦ São as pessoas que exercem trabalho remunerado ou não por pelo 

menos uma hora completa na semana de referência ou que tinha 
trabalho, mas estava afastado na semana de referência. 

Rendimento Efetivamente Recebido
◦ Considera-se como rendimento efetivamente recebido aquele que a 

pessoa de fato recebeu no mês de referência.

Rendimento Habitualmente Recebido
◦ Define-se como rendimento mensal habitualmente recebido do 

trabalho aquele que a pessoa habitualmente ganha em um mês 
completo no trabalho.
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Trabalho e Trabalho Principal
◦ Trabalho é definido ocupação remunerada na produção de bens e 

serviços, o anteriormente dito para serviço doméstico ou em 
ocupação sem remuneração na produção de bens e serviços. 
Define-se trabalho principal como o único que a pessoa teve na 
semana de referencia, aquele com maior número de horas trabalhadas 
na semana de referência, maior tempo de trabalho no 
empreendimento ou aquele com maior rendimento habitual mensal.  

Raça ou Cor
◦ De acordo com metodologia do IBGE, são definidas cinco categorias 

de raça tais quais: branca, preta, amarela, parda e indígena. Cabe 
ressaltar que a categoria parda inclui pessoas mulatas, cablocas, 
cafuzas, mamelucas ou mestiças de cor preta com outras raças. Já a 
categoria amarela abrange pessoas de origem japonesa, chinesa, 
coreana, entre outras.
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Peso
◦ Como a PME é uma pesquisa realizada a partir de uma amostragem, e não 

de um censo, para a geração de todas as tabelas devemos utilizar uma 
ponderação com uma variável de peso para a obtenção dos resultados 
finais. Na pesquisa existem duas variáveis que representam o peso. São 
elas “Pesoexp1” e “Pesocor1”. A primeira representa o peso das pessoas 
corrigido pelas não entrevistas com calibração pela projeção de população 
(é a variável usada para obtenção das estimativas divulgadas pelo IBGE). A 
segunda é o peso das pessoas corrigido pelas não entrevistas sem 
calibração pela projeção de população.

Classificação de Ocupações
◦ Para classificar as ocupações é utilizado a Classificação Brasileira de 

ocupação – CBO-domiciliar (é idêntica a CBO em seu nível mais agregado). 
A CBO ordena e descreve as informações de acordo com as funções, 
tarefas, obrigações e conteúdo do trabalho.
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Classificação das Atividades
◦ Para classificar as atividades é utilizado a Classificação Nacional das Atividades Econômicas –

Domiciliar (a CNAE original em seus níveis mais agregados com exceção a categoria 
Comércio, onde não existe diferenciação entre comércio varejo e atacado). As oito 
classificações presentes na pesquisa são montadas segundo a tabela apresentada a seguir.

As oito diferentes categorias utilizadas são:
1 - Indústria extrativa e de transformação e produção e distribuição de eletricidade, gás e 

água;
2 - Construção;
3 - Comércio, reparação de veículos automotores e de objetos pessoais e domésticos e 

comércio a varejo de combustíveis;
4 - Serviços prestados a empresas, aluguéis, atividades imobiliárias e intermediação 

financeira;
5 - Educação, saúde, serviços sociais, administração pública, defesa e seguridade social;
6 - Serviços domésticos;
7 - Outros serviços: alojamento e alimentação, transporte, armazenagem e comunicações, 

limpeza urbana, atividades associativas, recreativas, culturais e esportivas, serviços pessoais); 
8 - Outras atividades: são as atividades que não se enquadraram nos grupamentos acima.
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 Determinantes da Oferta Agregada (AS)
 Determinantes da Oferta de Trabalho (LS)
 Modelos para AS: 
◦ Sticky-Wage Model (Gray-Fischer)
◦ Worker-Misperception (Friedman, 1968)
◦ Modelo de Informação Imperfeita (Lucas)
◦ Sticky-Price Model (Rotemberg, 1982, RES)
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 Fricções não importantes no mercado de trabalho X 
Situações Não-Walrasianas

 Comportamento Cíclico no mercado de trabalho
 Elasticidade da LS é relativamente pequena
◦ Baixa Elasticidade de Substituição Intertemporal (EIS)
◦ Teoria: Lucas & Rapping (JPE, 1969)
◦ Empirismo: Ball (1990), Altonji (1986), Card (1991)

 LS é moderamente pro-cíclica

 Importância do nível de ocupação
◦ LS = f(Demografia, NUCI, ...)

 Real Business Cycles (RBC): mudanças na LD implica em 
fortes mudanças no nível do PIB e do emprego agregado
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 Salário real sendo considerado fortemente procíclico em 
resposta a choques de demanda é essencial para gerar 
substancial rigidez nominal (a partir de pequenas 
barreiras a ajuste nominal).
◦ Solon, Barsky, Parker (1994, QJE): Composition Bias: quando 

ajustado pelo nível de habilidade (skill) o salário real 
agregado é menos procíclico.

 Afastando-se da hipótese de um mercado Walrasiano: 
◦ 1) Salário-Eficiência:  salário altos implicam em aumento da 

produtividade (ou eficiência) do input trabalho.
 Pagar salário baixos pode ser maléfico para a empresa
 Efeito sobre produtividade
 No Shirking Condition: monitoramente imperfeito



19

 2) Modelos de Contratos: 
◦ A empresa pode desejar baixar salário mas não pode por 

motivos de contratos explícitos ou implícitos.
◦ Barganha e contratos afetam a macroeconomia dos 

mercados de trabalho.
◦ Modelo Insider-Outsider: trabalhadores representados 

no processo de barganha tendem a aumentar W/P 
 3) Histerese (Hysteresis)
 4) Search & Matching
◦ Dimond, Mortensen, Pissarides: Prêmio Nobel 2010
◦ Heterogeneidade entre os trabalhadores
◦ Não temos um mercado único ou mesmo interconectado 

(matching via complexo processo de busca e não via 
mercados)
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 Shimmer (2010) Labor Market and Business 
Cycles. Princeton University.

 Lucas & Rapping (JPE, 1969)
 Shapiro & Stiglitz 
 Neri, Gonzaga, Camargo (RPE, 2001): Salário 

Mínimo, “Efeito-Farol” e Pobreza
◦ Sinalização.

 Naercio (2010) Jornal Valor.
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 Mínimo x Médio
 Efeito de Arraste?
 Efeito Farol?
 PDF x CDF
◦ Dominância de 1ª Ordem 
◦ Dominância de 2ª Ordem

Discussão: SM, Almeida/Soares/Pessoa, 
Nota: erros devem ser debitados aos autores desta apresentação.
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“SM arrasta os salários e não parece ter efeito farol (talvez algo bem pequeno em 2 mínimos) algum. 
Por isso o mínimo afeta os rendimentos entre o velho e o novo mínimo, mas muito pouco o que está acima, 
pelo menos diretamente Fonte: Soares (2010, Ipea)
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2005RM de São Paulo:
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2006
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- 2007
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Para uma análise mais completa das séries 
temporais faremos uso dos rendimentos a 
preços constantes de setembro de 2010 com 
uso do Índice Nacional de Preços do 
Consumidor (INPC) como deflator para os 
resultados de meses passados, fornecido 
pelo IBGE. Para o rendimento do conjunto das 
seis regiões metropolitanas abrangidas pela 
pesquisa, o deflator é a média ponderada 
(pela população residente) dos índices de 
preços dessas regiões.
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 Na acima, o estado com maior representatividade de 
acordo com a massa salarial de setembro de 2010 é a 
região metropolitana de São Paulo. Em contraponto, a 
região com a menor massa é a de Recife.
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 Pode-se notar que para todas as regiões, a raça branca é responsável 
pela maior percentual da massa salarial. Dois casos extremados são 
Porto Alegre (onde ela representa mais de 90% da massa salarial da RM) 
e Recife (onde há praticamente um empate nas participações das raças 
branca e parda, ambas com cerca de 48% do total). 



31

 As participações do gênero feminino não superam 50% da massa salarial 
em nenhuma das RMs pesquisadas na PME sendo os valores mais altos 
(em torno de 40%) para Porto Alegre e Salvador. O menor desempenho 
neste item fica com Rio de Janeiro e Belo Horizonte (empatadas em 
36,4%). Fica claro, então, que ainda existe uma concentração de renda 
para pessoas do sexo masculino.
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 De acordo com os gráficos acima, a categoria administração 
pública, defesa, seguridade social, educação, saúde e serviços 
sociais tem a maior participação na massa salarial dos 
trabalhadores para todas as regiões metropolitanas. Quanto a 
variações nessa categoria, entre setembro de 2009 e 
setembro de 2010, a categoria acima não apresentou 
significativas variações para todas as regiões metropolitanas, 
com exceção de Salvador que apresentou de mais de 5% de 
aumento entre março de 2010 e setembro do mesmo ano. 
Quanto ao Brasil, a variação seguiu a mesma tendência das 
regiões metropolitanas com valores em torno de pouco mais 
de 20%. Um fato interessante foi a queda dessa taxa em 
março de 2010. Uma possível explicação pode ser o efeito de 
sazonalidade. O mesmo ocorreu para a região metropolitana 
de Belo Horizonte. 
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 Como o relatório apresentado pelo IBGE 
apresentou resultados não esperados para a 
categoria ocupacional administração pública, 
defesa, seguridade social, educação, saúde e 
serviços sociais e categoria ocupacional 
construção, cabe graficamente analisar essas 
duas categorias em separado. Para isso foi 
estruturado uma série temporal menos 
dispersa, ou seja, periodicidade mensal de 
janeiro de 2009 a setembro de 2010.
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 Na figura constatamos que a categoria acima apresenta uma 
disparidade grande entre a massa salarial de São Paulo e das outras 
regiões metropolitanas. Se compararmos as regiões metropolitanas
de São Paulo e Recife essa diferença esta em torno de 10%. Se 
comparar Recife com Brasil, essa diferença diminui para algo em 
torno de 6%.
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 De acordo com os gráficos acima, constata-se 
que as regiões metropolitanas para ambas as 
categorias de ocupação apresentam 
aparentemente certa estacionariedade com 
relação a massa salarial dos trabalhadores, com 
exceção da região metropolitana de Salvador. 
Nesta região metropolitana é visível dois picos 
em relação ao período da amostra. Dessa forma, 
esses picos são indícios de que esteja ocorrendo 
efeitos de sazonalidade. Em oposição, a série 
para o Brasil apresenta a maior estacionariedade
com relação a ambas as categorias. 
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 A partir deste gráfico, temos reforçada a idéia de que a queda no 
setor de construção e o grande aumento do setor de administração 
pública relatado pelo IBGE pode ser apenas um efeito de 
sazonalidade, e não uma alteração no mercado de trabalho, mais 
especificamente na estrutura da massa salarial.
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 Comparando-se a massa salarial por região metropolitana nos meses de 
setembro e outubro de 2010 podemos notar uma pequena tendência de 
crescimento variável, com exceção apenas para as RM’s de BH e PoA.
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Deflatores Utilizados para o INPC
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Deflatores Utilizados para o INPC


