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Indicador de Condições de Mercado de Trabalho1

A taxa de desemprego figura entre os indicadores mais 
relevantes na formulação da política monetária, dentre 
outros aspectos, por carregar conteúdo informacional 
sobre a posição da economia no ciclo econômico. Apesar 
de sua importância, essa informação sobre o estado do 
mercado de trabalho deve ser complementada por outras 
constantes em diferentes indicadores, principalmente 
em momentos em que, em seu conjunto, os indicadores 
oferecem sinais divergentes sobre o desempenho do 
mercado de trabalho. 

Como ilustração, nota-se que recentemente, enquanto a 
taxa de desemprego tem se posicionado em patamares 
historicamente baixos e os ganhos salariais são elevados, 
sugerindo baixa ociosidade no mercado de trabalho, 
o recuo na geração de postos de trabalho e na taxa de 
participação aponta em direção oposta. Em princípio, 
outros desenvolvimentos podem ajudar a explicar essa 
discrepância, por exemplo, alteração no perfil etário de 
trabalhadores, mudança na qualificação, e, nesse sentido, 
compõem o conjunto de informação sobre as condições 
do mercado de trabalho. Dito de outra forma, todos esses 
elementos podem afetar o custo marginal de produção das 
empresas e representar fontes de pressão inflacionária. 

Este boxe apresenta um Indicador de Condições 
de Mercado de Trabalho (ICMT) para o Brasil. A 
metodologia utilizada agrega informações de diferentes 
variáveis por meio da análise de componentes principais 
(PCA) 2,3. Com isso, procura-se capturar o movimento 
comum das séries, que, de um lado, reflita as condições 
gerais desse mercado e, de outro, seja interpretado como 
medida de custo marginal do trabalho. 

1/ Este boxe é baseado no artigo “Labor Market Conditions Indicators for Brazil”, de Waldyr Areosa, Arnildo Correa, Flávia Graminho e Wagner 
Gaglianone, a ser divulgado na série de Trabalhos para Discussão do Banco Central do Brasil.

2/ PCA consiste em transformar matematicamente um conjunto original de variáveis em outro conjunto (de mesma dimensão). As variáveis desse 
novo conjunto, denominadas “componentes principais”, são independentes entre si e estimadas com o objetivo de reter, em ordem de estimação, o 
máximo de informação em termos da variação total contida nos dados. Cada componente principal é uma combinação linear das variáveis originais, 
e a primeira componente principal apresenta a maior variação comum dos dados. Vide Johnson e Wichern (1992).

3/ A metodologia utilizada é próxima à utilizada em Barnes et al. (2007)
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O primeiro passo consiste na escolha das variáveis. Com 
o objetivo de introduzir alguma estrutura econômica, as 
variáveis foram distribuídas em cinco grupos: quantidade, 
preço (i.e., salários), outros fatores conjunturais, fatores 
de longo prazo e qualidade da mão de obra, conforme 
consta na Tabela 1, utilizando o período de janeiro de 
2003 a junho de 2014.

Como segundo passo, para que aumentos no ICMT 
pudessem ser interpretados como elevação no custo 
marginal do trabalho, os sinais de algumas séries foram 
invertidos4. Além disso, foi aplicado tratamento para 
sazonalidade e não estacionariedade e, em alguns 
casos, consideraram-se as médias móveis de seis meses 
(aplicando-se tratamento de suavização).

Num terceiro momento, todas as séries foram 
normalizadas, com a retirada da média amostral e divisão 
pelo respectivo desvio-padrão.

Por último, o ICMT foi construído como a média 
ponderada das séries normalizadas (com o sinal 
apropriado), segundo duas estratégias de ponderação: 
i) pesos iguais; e ii) pesos obtidos via componentes 

4/ Tiveram sinal mantido as seguintes séries: número de horas pagas (total, por trabalhador); pessoal ocupado assalariado; vagas formais criadas no 
mês (Caged); emprego e horas trabalhadas na indústria (CNI); rendimento médio real do trabalho principal (IBGE – habitual com carteira, habitual 
sem carteira, efetivo); folha de pagamento real (IBGE – total, por trabalhador); Admissões + demissões (Caged); Percentual de pessoas ocupadas 
(IBGE – com mais de 8 anos de estudo). Inversão de sinal foi aplicada às demais séries.

Tabela 1 – Variáveis selecionadas

Grupos Total Séries temporais

I – Quantidade 32 Taxas de desemprego - IBGE (Brasil, Recife, Salvador, BH, RJ, SP, Porto Alegre); 

Taxa desemp. setorial (indústria, construção, comércio, adm. pública, serviços, serv. domésticos, outros serviços); 

Desempregados (%) por tempo de procura de trabalho (2 anos ou mais); Pessoas de 10 anos ou mais (que saíram do

trabalho no último ano; subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas); Número de horas pagas (total; por trab.);

Pessoal ocupado assalariado; Vagas formais criadas no mês (Caged); Emprego e horas trabalhadas, Indústria (CNI);

Taxas de desemprego aberto - DIEESE (PED, SP, BH, Porto Alegre, Recife, Salvador);

População Economicamente Ativa - IBGE (Brasil, SP); Taxa de atividade: PEA/PIA;

II – Preços 6 Rendimento médio real do trabalho principal - IBGE (habitual, hab. com carteira, hab. sem carteira, efetivo);

Folha de pagamento real - IBGE (total, por trabalhador)

III – Longo Prazo 2 Proporção de jovens na PEA,  abaixo de 24 anos de idade (IBGE); Taxa de crescimento da PIA (em 12 meses)

IV – Conjuntura 5 Admissões + demissões (Caged); Tempo de procura por trabalho, pop. desemp. - DIEESE (BH, PoA, Salv., SP)

V – Qualidade 2 Percentual de pessoas ocupadas - IBGE (com menos de 3 anos de estudo; com mais de 8 anos de estudo).
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principais. Diversas especificações foram construídas 
usando as duas primeiras componentes principais das 47 
variáveis selecionadas5 e as duas primeiras componentes 
principais de cada um dos cinco grupos de variáveis da 
Tabela 1. 

Para efeito de comparação e análise, foram construídos 
seis indicadores, da seguinte forma, como mostra a 
Tabela 2: 1) média simples de todas as séries (pesos 
iguais entre todas as variáveis); 2) primeira componente 
principal das 47 variáveis; 3) média ponderada das duas 
primeiras componentes principais das 47 variáveis, com 
pesos dados pelos autovalores estimados; 4) média 
simples das primeiras componentes principais das 
séries em cada categoria (pesos iguais entre os grupos 
de variáveis); 5) primeira componente principal das 
primeiras componentes principais das séries em cada 
categoria; e 6) média ponderada das duas primeiras 
componentes principais das primeiras componentes 
principais em cada categoria, utilizando como fator de 
ponderação os respectivos autovalores estimados.

5/ As duas primeiras componentes principais explicam cerca de 42%  da variação total do grupo de séries normalizadas.

A Tabela 3 apresenta os pesos atribuídos a cada grupo 
de variáveis utilizando os métodos de agregação 
anteriormente descritos. Cabe notar que, como o grupo 
“quantidade” reúne 32 variáveis, tem peso significativo 
nos índices ICMT1, ICMT2 e ICMT3, que diminui nos 
demais indicadores (ICMT4, ICMT5 e ICMT6), em 
decorrência dos métodos de agregação utilizados.

Para evitar efeito de escala na comparação das medidas, 
os ICMTs são normalizados, de modo que todos 
apresentem média zero e desvio-padrão unitário. 

Tabela 2 – Descrição dos indicadores

Nome do indicador Pesos Séries

ICMT 1 Iguais Todas (47)

ICMT 2 1a componente principal Todas (47)

ICMT 3 Soma ponderada da 1a e 2a componentes principais Todas (47)

ICMT 4 Iguais 1a componente principal de cada grupo (5)

ICMT 5 1a componente principal 1a componente principal de cada grupo (5)

ICMT 6 Soma ponderada da 1a e 2a componentes principais 1a componente principal de cada grupo (5)
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O Gráfico 1 apresenta a média dos seis indicadores 
descritos na Tabela 2, além do valor máximo e mínimo 
em cada ponto do tempo. De modo geral, a dinâmica 
temporal de todos os indicadores é semelhante.

Os exercícios sugerem que fatores como qualidade e 
composição da mão de obra, rotatividade e rendimentos 
do trabalhador, crescimento da população, dentre outros, 
além da própria taxa de desemprego, são importantes 
para a avaliação do mercado de trabalho. Ao considerar 
esses aspectos, o ICMT constitui uma medida sintética 
de mudanças nas condições do mercado de trabalho e, 
consequentemente, no custo marginal das empresas e 
na inflação. 
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Tabela 3 – Importância relativa dos grupos de variáveis

Nº de variáveis ICMT 1 ICMT 2 ICMT 3 ICMT 4 ICMT 5 ICMT 6

1 - Quantidade 32 68,1% 78,8% 70,6% 20,0% 11,4% 26,1%

2 - Preços 6 12,8% 10,4% 15,5% 20,0% 21,1% 22,5%

3 - Longo Prazo 2 4,3% 1,5% 4,1% 20,0% 29,9% 21,4%

4 - Conjuntura 5 10,6% 7,2% 5,1% 20,0% 7,0% 7,0%

5 - Qualidade 2 4,3% 2,1% 4,7% 20,0% 30,6% 23,0%

Soma 47 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Gráfico 1 – ICMTs (média, máximo e mínimo)1/

1/ As linhas tracejadas denotam os ICMTs máximo e mínimo.
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