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Introdução 

Diversas são as variáveis que caracterizam a performance trabalhista de um indivíduo, aí 
incluídos ingredientes trabalhistas clássicos como escolaridade, retorno da educação, jornada, 
ocupação e participação. Uma dificuldade é a integração destes diversos componentes num 
arcabouço comum. Pois sempre estamos comparando laranjas com bananas. Isto é, medidas 
baseadas em diferentes unidades, como horas, com unidades monetárias e frações etc. 
Usamos aqui uma metodologia que mapeia os impactos da evolução de cada um dos principais 
ingredientes trabalhistas em termos do total de renda auferida individualmente pelo conjunto 
de trabalhadores. A decomposição trabalhista proposta constitui uma espécie de metodologia 
Lego – o brinquedo de montar –, explicando os pedaços das mudanças de renda do 
trabalhador em idade ativa. Esta metodologia simples e direta é aplicada tanto à nova PNAD 
como à PME de 2013.  

1) Evolução da Educação  
Antes de nos debruçarmos sobre os componentes trabalhistas, incorporamos a 
variável média de anos de estudo dos ocupados. Educação desempenha papel central 
para entender as mudanças trabalhistas em curso nas últimas duas décadas. 
Apresentamos no gráfico abaixo a média de anos de estudo completos dos ocupados, 
que apresenta tendência ascendente ao longo do tempo.  

    

Fonte: Ipea a partir do processamento dos microdados da PNAD/IBGE 
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2) Crescimento dos Ingredientes Trabalhistas 

 
Fazemos agora uma análise integrada dos componentes clássicos da economia do 
trabalho analisados, leia-se taxas de desemprego e de participação e rendimento de 
todos os trabalhos dos ocupados. Um objetivo é calcular o rendimento do trabalho do 
conjunto de brasileiros em idade ativa, e não apenas do salário dos ocupados. Este 
exercício possibilita integrar os impactos expansionistas dos diversos componentes 
trabalhistas num único número que pode ser comparado entre períodos. Outra 
possibilidade é calcular a contribuição relativa de cada um destes ingredientes na 
mudança laboral observada. Senão vejamos:  
 
Apresentamos a seguir uma lista de componentes trabalhistas cujo produto 
corresponde à primeira coluna, que é a renda das pessoas em idade ativa (PIA). Note 
que a renda dos ocupados é um dos elementos, combinada com a taxa de ocupação na 
População Economicamente Ativa (PEA) e a taxa de participação no mercado de 
trabalho (PEA/PIA): 
 
Nível de Componentes Clássicos Trabalhistas 

 

Renda 
do 

Trabalho 
na PIA, 

R$ 

Preço 
por Anos 

de 
Educação 

R$ 

Escolaridade 
Média - 
Anos de 
Estudo 

Taxa de 
Ocupação 
na PEA % 

Taxa de 
Participação 
- PEA/PIA % 

1992 499,4734 161,9649 5,7 92,80% 58,30% 
2002 581,7878 152,8294 7,21 90,10% 58,60% 
2011 742,2373 163,2474 8,53 92,70% 57,50% 
2012 791,6762 167,884 8,79 93,30% 57,50% 
Fonte: Ipea a partir do processamento dos microdados da PNAD/IBGE 

Calculamos a expansão em quatro subperíodos em bases de taxas anuais médias, de forma 
a facilitar a comparação entre eles: no período 1992 a 2012, como um todo, tivemos uma 
taxa média anual de crescimento de pessoas em idade ativa de 2,3% ao ano. A primeira 
parte do período analisado, de 1992 a 2002, apresentou uma taxa média de 1,53% ao ano, 
cerca de metade dos 3,08% ao ano observados na segunda metade, de 2002 a 2012. O 
último ano analisado, por sua vez, apresenta uma expansão trabalhista total de 6,45%, 
mais de duas vezes maior que aquela observada para o período 2002 a 2012, e quatro 
vezes a observada entre 1992 a 2002.    

A metodologia de decomposição incorpora, por sua vez, a divisão do rendimento de todos 
os trabalhos dos ocupados em dois elementos, crescimento da escolaridade média dos 
ocupados e o retorno pecuniário médio de cada unidade de educação em termos de renda 
do trabalho. Apresentamos, em primeiro lugar, na tabela abaixo, a taxa de crescimento 
anual média de cada um destes elementos nos diversos períodos.  

 



Crescimento Médio Anual de Componentes Clássicos na Expansão Trabalhista 

 
 Fonte: Ipea a partir do processamento dos microdados da PNAD/IBGE 

 
Note que a maior expansão de 2012 deve-se ao crescimento maior de quase todos 
elementos trabalhistas em relação aos demais subperíodos analisados1, senão 
vejamos. Iniciamos pela valorização do salário real. O retorno da educação sobre o 
salário: 2,8% em 2012 contra 0,94% de 2002-2012 e queda de 0,58% entre 1992 e 
2002. O crescimento da educação média dos ocupados, com remuneração de 3%, 
superou aquela observada nos outros períodos de 1,98% e 2,35%, respectivamente.  
Passando aos demais efeitos “quantidade de trabalho” considerados. O efeito 
desemprego sobre a expansão trabalhista foi de 0,65% em 2012, quase duas vezes 
maior que os 0,35% do período 2002-2012. No período 1992 a 2002, o efeito foi 
adverso, compreendendo a chamada crise de desemprego deflagrada no início de 
1998 pela crise asiática de setembro de 1997. Finalmente, a expansão da oferta do 
trabalho, medida pela variação da taxa de participação trabalhista, é de menor monta 
em todos períodos. Nulo em 2012, contra queda de 0,19% ao ano entre 2002 a 2012. 
 

3) Contribuição Relativa dos Componentes Trabalhistas  
 
Na tabela abaixo, complementando a análise em termos da contribuição relativa de 
cada componente trabalhista visto sobre o total da expansão laboral, focamos a 
análise na comparação do último ano com as duas décadas anteriores. O aspecto que 
chama mais a atenção é a menor importância relativa do bônus educacional, que é o 
elemento mais estável no tempo. 94% do crescimento da renda no período de 1992 a 
2012, contra menos da metade, 46%, no último ano. Em contrapartida, a participação 
relativa do efeito valor da educação e do efeito desemprego é respectivamente seis e 
oito vezes maior no último ano do que nas duas décadas anteriores. O efeito oferta de 
trabalho na população ativa foi, por sua vez, negativo nas duas décadas e nulo no 
último ano.  
 
 

                                                           
1  A exceção é a taxa de participação, que cresce 0,5% entre 1992 a 2002, contra queda no 
período 2002 a 2012 e crescimento nulo em 2012. 

Renda do 

Trabalho 

na PIA

Renda 

por Ano 

de Estudo

Escolaridade 

Média dos 

Ocupados

Taxa de 

Ocupação na 

PEA

Taxa de 

Participação 

na PIA
Nome dos 

Efeitos

Total 

Trabalho

Valor da 

Educação

Bonus 

Educacional

Queda 

Desemprego

Oferta de 

Trabalho
1992/2012 2,30% 0,18% 2,17% 0,03% -0,07%
1992/2002 1,53% -0,58% 2,35% -0,30% 0,05%
2002/2012 3,08% 0,94% 1,98% 0,35% -0,19%
2011/2012 6,45% 2,80% 3,00% 0,65% 0,00%



Contribuição Relativa de Componentes Clássicos na Expansão Trabalhista 

 
Fonte: Ipea a partir do processamento dos microdados da PNAD/IBGE 

  
Em nossa análise, tratamos da renda média da população em idade ativa, 
desconsiderando efeitos-demográficos que decorrem da proporção da população em 
idade ativa na população total. Isto significa que, se considerássemos o conjunto total 
da população, o crescimento seria adicionado do crescimento da PIA na população 
total. O bônus demográfico adiciona ao crescimento de renda trabalhista da população 
total 0,5 ponto percentual ao ano. Apenas para objetivos comparativos, o impacto da 
educação, que é o mais estável entre períodos, seria cerca quatro vezes maior. Ou 
seja, o chamado bônus demográfico sobre a expansão trabalhista foi multiplicado pelo 
crescimento da escolaridade da força de trabalho brasileira.  
 
Há também o efeito de outras fontes de renda, que adicionaria no período 1992 a 
2012, e também no último ano, cerca de 0,3 ponto de porcentagem por ano no 
mapeamento da renda do trabalho para a renda total. 
 

4) E 2013? 
 
A Pesquisa Mensal do Emprego (PME/IBGE) nos permite incorporar dados trabalhistas 
das seis maiores metrópoles brasileiras até julho de 2013 e identificar as mudanças 
mais recentes por meio de nossa metodologia a seguir. 
 
Os dados de 2013 indicam desaceleração trabalhista em relação aos 10 anos 
anteriores. A decomposição indica que, agora, quase todo aumento de renda 
trabalhista vem pelo efeito salário e menos da quantidade de trabalho, sinalizando 
“pleno emprego”. 

Renda do 

Trabalho 

na PIA

Renda 

por Ano 

de Estudo

Escolaridade 

Média dos 

Ocupados

Taxa de 

Ocupação na 

PEA

Taxa de 

Participação 

na PIA
Nome dos 

Efeitos

Total 

Trabalho

Valor da 

Educação

Bonus 

Educacional

Queda 

Desemprego

Oferta de 

Trabalho
1992/2012 100% 7,79% 94,04% 1,17% -3,00%
1992/2002 100% -38,06% 154,05% -19,36% 3,36%
2002/2012 100% 30,50% 64,32% 11,33% -6,15%
2011/2012 100% 43,43% 46,56% 10,01% 0,00%



Decomposição Trabalhista da Renda Real Individual 

 
Fonte: Ipea a partir dos microdados da PME/IBGE 

 
Quando analisamos por faixas de educação, notamos que o efeito-salário é ainda mais 
forte que o crescimento de renda trabalhista para os menos educados, o que 
corrobora a tese de “apagão de mão de obra” entre os menos educados. 
 
Decomposição Trabalhista da Renda Real Individual Por Anos de Estudo 

 

 Fonte: Ipea a partir dos microdados da PME/IBGE 

  

Ano

Renda de 

Todos 

Trabalhos

Salário-

Hora  por 

Anos de 

Estudo

Anos de 

Estudo

Horas 

Trabalhadas

Taxa de 

Ocupação na 

PEA

Taxa de 

Participação 

no Mercado 

de Trabalho
x x x x

Julho 2013 (média 12 meses) 921,13 3,31 10,32 41,85 0,90 0,72

Julho 2003 (média 12 meses) 653,85 3,13 8,88 42,78 0,80 0,69

Variação 2003 a 2013 até Julho 3,49% 0,54% 1,51% -0,22% 1,17% 0,44%
Julho 2013 (média 12 meses) 921,13 3,31 10,32 41,85 0,90 0,72

Julho 2012 (média 12 meses) 895,77 3,24 10,17 42,17 0,90 0,71

Variação 2012 a 2013 até Julho 2,83% 1,96% 1,47% -0,76% -0,31% 0,46%

Variação 2012 a 2013 até Julho (12 meses)

Ano

Renda de 

Todos 

Trabalhos

Salário-
Hora 

(Renda 
Positiva) 
por Anos 

de Estudo

Anos de 

Estudo

Horas 

Trabalhadas

Taxa de 

Ocupação na 

PEA

Taxa de 

Participação 

no Mercado 

de Trabalho
x x x x

Total 2,83% 1,96% 1,47% -0,76% -0,31% 0,46%

Sem instrução  -de 1 ano estudo 5,32% 8,49% 0,00% 0,10% 0,40% -3,40%

De 4 a 7 anos de estudo 3,73% 4,62% 0,78% -0,91% -0,09% -0,62%

11 anos ou mais de estudo 1,18% 1,65% 0,24% -0,67% -0,31% 0,28%



Renda  

Trabalho Total 

Anexo: Metodologia 

    

            =         *                                  *   

  

 

Passo 2 – Abrindo os ingredientes trabalhistas 

 

a. Decomposição do salário dos que estão ocupados: 

 

 

 

 

* 

                        * 

Este tipo de distinção sobre o que impacta a renda é particularmente relevante. Por exemplo, 
aposto que entre uma duplicação de salário resultante de dobrar a carga de trabalho de o 
salário e outras onde as horas ficam paradas (e, portanto, o salário-hora cai à metade), a 
maioria das pessoas vai preferir o primeiro. Similarmente, aumentar a renda porque aumentou 
a escolaridade reflete a recuperação de um investimento em educação. Como veremos, no 
período 1992 a 2002 o prêmio da educação no Brasil não só caiu porque aumentou a oferta na 
expansão educacional, que se acelera a partir de 1995, como ele cai mais que o aumento da 
oferta, o que é até certo ponto surpreendente, refletindo a estagnação trabalhista pós-1997.  

 

 

 

 

    =                            *           
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Educação 
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Renda Trab. 

 

 

 

 

Ocupados/ 
População = 

em Idade Ativa 

OCUPADOS/PEA 
(População 

Economicamente 
Ativa) 

PEA/ PIA – 

(População em 
Idade Ativa 

Taxa de 
Ocupação na PEA 

Taxa de 
Participação 

Taxa de 
Ocupação na PIA 

 

 

 

Renda Trab. dos 
Ocupados 

 

Taxa de 
Ocupação 

 



Neste exercício, decompomos a renda trabalhista em diferentes pedaços, a fim de analisar o 
impacto de cada componente no total. Ou seja, é possível estimar a renda total como 
resultado de um conjunto de fatores (salário, educação, retorno educacional, ocupação, 
participação no mercado de trabalho e da complementação de outras fontes de renda, como 
aquelas advindas de programas sociais). Cada um destes fatores impacta de diferente forma a 
renda total observada. A metodologia pode ser aplicada a subgrupos da população, sejam eles 
individuais (sexo, idade), educacionais (anos de estudo), temporais (anos) e trabalhistas 
(posição na ocupação, tempo de empresa) etc.  

O esquema abaixo reúne as variáveis utilizadas num exercício mais completo, incluindo renda 
não proveniente do trabalho e a questão da jornada de trabalho. Exemplificamos com a 
aplicação aos jovens: 

 

 

 

 

EDUEDU JORNADAJORNADA OCUP
PEA

OCUP
PEA PEA

POP

PEA
POP

Nível 
Educação

Nível 
Educação JornadaJornada

Ocupação  Ocupação  Participaç
ão

Participaç
ão

RENDA TOTAL/
REDA TRABALHO

RENDA TOTAL/
REDA TRABALHO

Importância
de outras 
Fontes de 

Renda 
Alternativas a 
do Trabalho

Importância
de outras 
Fontes de 

Renda 
Alternativas a 
do Trabalho

SALÁRIO
JORNADA

EDUCAÇÃO

SALÁRIO
JORNADA

EDUCAÇÃO

Retorno 
da 

Educação

Retorno 
da 

Educação

X X X XXRENDA TOTAL
DO JOVEM

RENDA TOTAL
DO JOVEM =


