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O Laboratório de Análise de Microdados (LAM/FACE) apresenta
seu primeiro boletim com informações sobre o mercado de tra-
balho em Goiás, com foco na Região Metropolitana de Goiânia.
As análises são feitas pela equipe de pesquisadores do LAM com
base nas estatísticas oficiais de microdados, principalmente Pnad
Contínua1 e CAGED2, mas com algumas adaptações próprias, vi-
sando capturar pontos mais específicos que, em algumas vezes,
os dados mais agregados não permitem observar a olho nu. Pre-
tendemos apresentar aqui análises rápidas, simples e objetivas,
adaptando os termos acadêmicos para uma linguagem mais in-
formativa e leve. Esperamos que apreciem este primeiro número
e aguardamos o feedback dos leitores.

Nesta edição, introduzimos o nosso IQT (Índice de Qualidade
do Mercado de Trabalho), calculado pelo LAM para acompanhar
e comparar a evolução do mercado de trabalho nas regiões me-
tropolitanas do Brasil. Também comentamos sobre as principais
ocupações que geraram (e destruíram) postos de trabalho na re-
gião, além de discutir um pouco sobre os determinantes da remu-
neração.

1 O Índice de Qualidade do Mercado de Tra-
balho - IQT

O IQT é um indicador calculado pelo LAM por meio da combi-
nação de 13 variáveis, obtidas dos dados da Pnad Contínua e do
CAGED, duas importantes fontes de informações sobre o mercado
de trabalho. Este índice permite dar um "valor" para a qualidade
do ambiente de emprego de cada região, captando aspectos re-
lacionados com a criação e destruição de emprego, tipo de con-
trato de trabalho, desigualdade de renda e produtividade. Dito
de outra forma trata-se de uma média que quanto mais elevado
seu valor melhor a qualidade do mercado de trabalho analisado.
Ele é calculado a cada três meses e fornece uma visão ampla e
comparável da qualidade do mercado de trabalho em 21 regiões

a Professor PPGECON/FACE/UFG - monsueto@ufg.br
b Mestrando PPGECON/FACE/UFG - felppureza@gmail.com
c Professora Faculdades Araguaia - barbaracarrijo@outlook.com

1 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. É uma pesquisa amostral
obtida pelo IBGE.

2 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Regitra os movimentos de contra-
tação e finalização de contratos formais de trabalho.

metropolitanas do país3.
Na Figura 1, é feita uma comparação do IQT entre as regiões

metropolitanas no quarto trimestre de 2019 (2019T4). A Região
Metropolitana de Goiânia, destacada na figura, aparece como a
sexta no ranking de qualidade do mercado de trabalho, com um
índice próximo ao de algumas localidades do Sudeste, como Rio
de Janeiro e Belo Horizonte. As regiões metropolitanas do Sul e
do Sudeste são as líderes desta classificação.
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Fig. 1 IQT entre as Regiões Metropolitanas - 2019T4 – Fonte:
LAM/FACE/UFG.

A Figura 2 mostra a evolução do indicador ao longo do tempo e
percebe-se que a Região Metropolitana de Goiânia apresenta um
índice de qualidade acima da média nacional durante todo o pe-
ríodo. A queda observada entre o final do ano de 2014 e início
de 2017 corresponde aos efeitos da crise econômica na metade
da década passada. O mercado de trabalho é tradicionalmente
um dos últimos segmentos da economia a sofrer os efeitos de re-
cessões e crises, servindo inclusive de "amortecedor", aliviando os
impactos sobre a população, principalmente na taxa de desocu-
pação.

Depois de um período de recuperação, o IQT nacional mostra
uma desaceleração de seu ritmo de aumento ao longo de 2019,

3 A metodologia detalhada do IQT está disponível em Monsueto e Gouveia (2017)
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fechando o ano com uma leve alta, sem recuperar o auge atingido
no início da série de dados. A Região Metropolitana de Goiânia,
por outro lado, encerra o ano reforçando uma tendência de queda
na qualidade de seu mercado de trabalho. Ou seja, gerar empre-
gos não garante por si só um bom mercado de trabalho. A qua-
lidade dos empregos gerados deve ser uma questão importante
no desenho de políticas públicas e na avaliação da economia de
uma região. Da mesma forma, bons empregos significam, em ge-
ral, maior produtividade, menores indicadores de adoecimento e
maiores benefícios para toda a sociedade, desde empregados aos
governantes, empregadores e seus dependentes. Os resultados
do IQT, contudo, mostram que os empregos gerados na Região
Metropolitana de Goiânia no período recente foram em postos de
trabalho com qualidade inferior ao esperado.
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Fig. 2 Índice de Qualidade do Mercado de Trabalho (IQT) - Brasil e R.M.
de Goiânia – Fonte: LAM/FACE/UFG.

O IQT é composto pela média de 13 mini-indicadores que con-
templam vários aspectos do mercado de trabalho. A Figura 3 mos-
tra esses componentes, fazendo uma comparação com o mesmo
trimestre do ano anterior. Comparar resultados com o ano an-
terior, e não com o trimestre anterior, costuma ser uma análise
mais "justa", pois cada trimestre possui suas próprias característi-
cas (movimentos sazonais, datas comemorativas etc.).

A interpretação dos mini-indicadores é similar à realizada para
o índice geral. Quanto mais elevado melhor o desempenho da
economia local em relação ao aspecto analisado. Dessa forma,
os indicadores individuais do IQT mostram que a queda na qua-
lidade do mercado de trabalho goiano se deu principalmente de-
vido a recuos nos parâmetros de subocupação, subremuneração,
produto e tempo. Esses aspectos são relacionados em grande me-
dida com a informalidade e a geração de contratos de trabalho
mais precários. Ou seja, de modo geral, apesar da queda re-
cente da taxa de desocupação na Região Metropolitana de Goi-
ânia, aqueles que se encontram empregados estão com relações
contratuais mais precárias ou mais instáveis.
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Fig. 3 Indicadores individuais e IQT - Comparação com o mesmo tri-
mestre do ano anterior - Goiânia – Fonte: LAM/FACE/UFG.

Por outro lado, a boa notícia fica por conta da maior capacidade
da economia local em gerar novos postos de trabalho, como mos-
tra o mini-indicador AD, que representa a velocidade de ajuste do
mercado de trabalho. Isso significa que, entre postos de trabalho
destruídos e empregos gerados, a Região Metropolitana ficou com
um saldo melhor do que no mesmo período do ano anterior. O
indicador de Primeiro Emprego vai na mesma direção, revelando
que a região tem mantido a capacidade de criar vagas em meio às
dificuldades do ambiente macroeconômico.

De forma sintética, a Região Metropolitana de Goiânia tem con-
seguido gerar novas oportunidades de emprego, porém são vagas
de menor qualidade média. As duas próximas seções exploram
alguns desses aspectos.

2 Movimentação do Emprego Formal
Os dados do CAGED mostram os contratos de trabalho que foram
celebrados ou finalizados em determinado período, o que permite
avaliar o fluxo de emprego formal. Se foram criados mais postos
de trabalho do que destruídos, teremos um saldo positivo de em-
prego. Em caso contrário, o saldo será negativo, indicando um
encolhimento do emprego. Essas informações são periodicamente
divulgadas nos principais jornais do país de forma bem agregada.
Aqui no Boletim, a equipe do LAM destaca algumas informações
que não costumam ser comentadas em jornais e revistas.

Por exemplo, a Tabela 1 compara algumas características dos
trabalhadores que perderam seu emprego e aqueles que conse-
guiram um novo posto de trabalho na região de Goiânia no úl-
timo trimestre de 2019. Os novos admitidos são cerca de um ano
mais novos que os desligados4. Os contratos que foram encerra-
dos possuíam, em média, cerca de um ano e meio de existência.

4 Os motivos de desligamento variam desde demissões com e sem justa causa à apo-
sentadoria e fim do contrato.
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Ou seja, não parece haver muita diferença entre quem entra em
uma vaga e quem sai de outra. Prova disso é a pequena diferença
das remunerações, de apenas R$183,60 entre os dois grupos. Isso
pode indicar trocas excessivas de mão de obra.

Tabela 1 Características da movimentação do emprego na Região Me-
tropolitana de Goiânia - 2019/4ºT

Variável Admitidos Desligados
Idade 31,3 32,9
Tempo de emprego (meses) - 18,9
Salário (R$) 1.380,9 1.564,5
Fonte: CAGED.

Uma forma de se entender isso é olhando mais de perto os em-
pregos criados e finalizados. Os resultados do IQT mostraram que
a região apresentou melhoras no saldo de emprego, gerando mais
postos de trabalho do que destruindo. O movimento de contrata-
ção e de desligamento da mão de obra também pode ser chamado
de rotatividade. Quando muito elevada em um mesmo setor, em-
presa ou ocupação, a rotatividade está relacionada a empregados
com baixa experiência, ou seja, baixo estoque de capital humano
específico5, ou baixo investimento na formação e treinamento de
trabalhadores.

Para o Boletim, o LAM fez uma adaptação da metodologia apre-
sentada em Silva Filho e Santos (2013) para descobrir quais as
ocupações com maior rotatividade na região de Goiânia6. Os re-
sultados são exibidos na Figura 4 e mostram que ocupações rela-
cionadas com trabalhos mais manuais foram as mais voláteis no
último trimestre de 2019. Ao se comparar o nível de escolaridade
dos admitidos e desligados, nota-se que os primeiros possuem
mais anos de estudos. Nesse caso, a rotatividade indica que as
empresas podem estar em um processo de troca da mão de obra
por trabalhadores mais qualificados, porém com contratos que
pagam salários mais baixos, o que ajuda a entender o recuo no
mini-indicador de produto do IQT. O mercado de trabalho da re-
gião parece ter dificuldade de transformar mão de obra mais qua-
lificada em aumentos de produtividade. Seria interessante buscar
análises mais profundas deste fenômeno, questionando as empre-
sas sobre os problemas que enfrentam, por exemplo, para treinar
novos trabalhadores ou quais necessidades de qualificação essas
empresas estão demandando do sistema de ensino (universida-
des, institutos tecnológicos, centros de treinamento etc.).

Também podemos ver mais de perto as características das ocu-
pações para os trabalhadores novatos no mercado de trabalho
formal. Para isso, usamos as contratações de primeiro emprego,

5 Em economia, Capital Humano é o conjunto de habilidades e conhecimentos, indi-
viduais e coletivos, que facilitam a realização do trabalho. É adquirido por meio de
experiência, treinamento, educação etc.

6 Foi considerado o nível de subgrupo das ocupações. A metodologia completa de
cálculo está no site do LAM.
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Fig. 4 Trabalhadores com nível médio completo ou superior (%) nas
ocupações com maior rotatividade - Região Metropolitana de Goiânia -
2019T4 – Fonte: LAM/FACE/UFG.

que podem ser vistas como aproximação das primeiras relações
de contrato formal, principalmente para os mais jovens. A Tabela
2 mostra algumas características desses novos empregos.

De fato, os contratos de primeiro emprego foram para pessoas
com idade média abaixo dos 25 anos. A região tem feito esses no-
vos contratos pagando um salário médio de R$ 1.225,80, sendo
um pouco mais elevado entre os homens, que também foram mai-
oria nessas contratações durante o período. Os contratos foram
principalmente em ocupações relacionadas com vendas e aten-
dimento ao público em geral, fruto do movimento sazonal dos
empregos de final de ano.

Tabela 2 Contratações em primeiro emprego - Região Metropolitana de
Goiânia - 2019T4

% Idade Salário
Homens 56,6 24,9 R$ 1.270,2
Mulheres 43,4 24,4 R$ 1.181,3

Vendedores e Demonstradores 18,4 22,4 R$ 1.112,6
Trabalhadores de Informações ao Público 10,3 22,6 R$ 1.055,8
Trabalhadores dos Serviços de Hotelaria 8,1 23,6 R$ 1.114,7
Escriturários em Geral, Agentes 7,8 22,8 R$ 1.199,4
Caixas, Bilheteiros e Afins 5,5 21,7 R$ 1.041,9
Fonte: CAGED.

Por fim, a Tabela 3 mostra as ocupações com os melhores e
piores saldos de emprego no período. Ocupações nas áreas de
vendas e serviços se destacam na criação líquida de emprego, en-
quanto na lista dos piores saldos, temos uma heterogeneidade
maior, variando entre atividades na construção civil e gerentes.

3 Remunerações
A remuneração recebida é um dos elementos presentes no IQT
para mensurar a qualidade do mercado de trabalho local. De
acordo com dados da Pnad Contínua, a remuneração média na
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Tabela 3 Ocupações em destaque – melhores e piores saldos de emprego - Região Metropolitana de Goiânia - 2019T4

Ocupações Saldo Idade Salário Experiência (meses)
Melhores Saldos:
Vendedores e Prestadores de Serviços do Comércio 923 28,4 R$ 1.111,95 -
Trabalhadores de Funções Transversais 560 32,5 R$ 1.274,05 -
Trabalhadores dos Serviços 223 17 R$ 1.186,00 -
Piores Saldos:
Trabalhadores da Indústria Extrativa e da Construção Civil -992 36,4 R$ 1.520,15 0,7
Profissionais do Ensino -691 37,7 R$ 1.671,91 3,3
Gerentes -464 36,6 R$ 3.264,45 2,8
Fonte: CAGED.

Região Metropolitana de Goiânia no último trimestre de 2019 era
de R$1.612,50, ou R$10,19 por hora (considerando trabalhado-
res entre 18 e 65 anos de idade). Esses valores são, respectiva-
mente, 14% e 8% inferiores à media nacional. Em contrapartida,
nossa mão de obra ocupada possui quase a mesma escolaridade
média (11,42 anos em Goiânia e 11,76 anos na média nacional).
Então, por que os rendimentos são diferentes?

Não existe uma resposta única e simples, mas uma forma resu-
mida de se olhar para isso é por meio de um modelo estatístico de
regressão. Nesse modelo são consideradas as características dos
trabalhadores e dos postos de trabalho para verificar a diferença
média de remuneração entre grupos de trabalhadores7. A equipe
do LAM preparou um modelo bem simples, com o resultado exi-
bido na Tabela 4, que trata da determinação do rendimento por
hora trabalhada8, comparando a Região Metropolitana de Goiâ-
nia com a média do país. Os valores apresentados, chamados de
coeficientes, representam a diferença de remuneração entre cada
grupo de trabalhadores. Desta forma, por exemplo, os homens re-
cebem, em média, uma remuneração cerca de 23% mais elevada
que das mulheres. Essa diferença é de aproximadamente 27% na
região de Goiânia. Por outro lado, as diferenças entre trabalhado-
res negros e brancos é menor na região goiana. Também mostram
que o mercado de trabalho local paga menos por anos adicionais
de educação. Enquanto na média do Brasil um ano a mais de edu-
cação tende a elevar a remuneração em 21% aproximadamente,
em Goiânia esse prêmio, ou aumento, é de 15%.

É importante frisar que o modelo não consegue explicar so-
zinho os motivos dessas diferenças salariais, que podem ser em
decorrência tanto de diferenças no nível de escolaridade como no
tipo de trabalho que cada grupo está ocupando. Ainda assim, re-
velam que existe um longo caminho para a equalização salarial
entre gênero e grupos de cor.
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Tabela 4 Modelos de regressão - 2019T4

(1) (2)
Brasil RM Goiânia

Cor 0,252* 0,111*
(0,01) (0,03)

Sexo 0,230* 0,274*
(0,01) (0,03)

Idade 0,049* 0,066*
(0,00) (0,01)

Idade ao Quadrado -0,000* -0,001*
(0,00) (0,00)

Anos de Estudo 0,211* 0,157*
(0,00) (0,01)

Informal -0,128* -0,071**
(0,01) (0,03)

Conta Própria/Empregador -0,135* 0,014
(0,01) (0,03)

Indústria 0,390* 0,024
(0,03) (0,12)

Construção 0,391* 0,048
(0,03) (0,12)

Comércio 0,240* 0,060
(0,03) (0,12)

Serviços 0,390* 0,155
(0,03) (0,12)

Gov.Educ.Ser.P. 0,594* 0,447*
(0,03) (0,12)

Intercepto -0,823* -0,558*
(0,05) (0,17)

R2 ajustado 0,3725 0,3246
Número de obs. 69.646 3.112
F 1.460,42 79,36
Prob>F 0,00 0,00

Erros padrão entre parênteses. *** p<0.10, ** p<0.05, * p<0.01

Fonte: Pnad Contínua.
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