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Resumo 

O presente texto apresenta a nova metodologia para a definição de custos da mão de 

obra com a adoção dos microdados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados – CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego tanto para a 

definição dos salários quanto para os principais parâmetros utilizados na definição dos 

encargos sociais e trabalhistas. Esta metodologia mostrou-se viável e robusta após 

estudos comparativos realizados entre o CAGED e a Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS, ambas bases de dados administrativas do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Através desta metodologia foi possível atribuir salários médios a categorias 

profissionais nas mais diversas áreas de trabalho, como construção civil, educação, 

esportes e engenharia consultiva incluindo-se a área de meio ambiente. 

 

1. Introdução 

A metodologia FGV IBRE para o cálculo dos custos de referência da mão de obra 

considera o detalhamento de quatro parcelas, a saber: salários, encargos sociais, 

encargos complementares e encargos adicionais.  

Estes custos consideram condições normais de jornada e ambiente de trabalho. 

Casos excepcionais, onde haja a necessidade de previsão de horários especiais e/ou 

serviços que se caracterizam como penosos, insalubres ou perigosos foram 

analisados concluindo-se pela necessidade de cálculo de encargos sociais 

específicos para esses casos, posto que a incidência se dá de forma parcial. 

Vale ressaltar que a metodologia de valoração da mão de obra encontra-se em 

constante aprimoramento proveniente das análises realizadas sobre o acúmulo de 
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informações, resultados adquiridos e estudos desenvolvidos ao longo dos últimos seis 

anos. 

Neste sentido, foram elaborados estudos visando ampliar o campo de análise com 

base em comparações entre os salários médios obtidos no CAGED com as 

remunerações médias encontradas na RAIS, assim como, estudos em que se 

verificou os impactos da diferenciação entre os salários médios de ingresso 

(admitidos) e o salários médios de saída (desligados). 

Esses estudos demonstraram que os resultados obtidos por meio da metodologia FGV 

IBRE são mais estáveis e compatíveis com a finalidade a que se propõem, isto é, 

preços de referência para orçamentos públicos em diversas áreas. 

 

2. Metodologia FGV IBRE: salários médios estáveis 

Os salários de referência são obtidos por meio do levantamento e tratamento dos 

salários nominais de mercado referentes a contratações e desligamentos para todas 

as Unidades da Federação - UF e para cada uma das categorias profissionais 

definidas.  

2.1. Base de dados 

Esses dados são obtidos através do banco de microdados do CAGED, 

disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Por sua vez, os dados 

do CAGED são oriundos de registros de admissões e demissões de empregados sob 

o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em todo território nacional, 

informados mensalmente pelos empregadores ao MTE, e possibilita estatísticas para 

a elaboração de políticas de emprego e salário, bem como pesquisas e estudos sobre 

mercado de trabalho brasileiro. 

De posse destes microdados do CAGED, torna-se possível o acesso aos salários 

básicos nominais de registro em carteira profissional, de forma individualizada, e 

permite que os resultados sejam apresentados em função dos valores totais 

registrados no período pesquisado. 

As ocupações ou categorias profissionais são apresentadas no CAGED em acordo 

com a Classificação Brasileiras de Ocupações – CBO. A codificação estruturada das 

ocupações contidas na CBO, possibilita seu uso para fins estatísticos nos Registros 

Administrativos, como o CAGED, a RAIS, Seguro Desemprego, Declaração do 

Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF), dentre outros. São selecionadas as 



CBOs através da equivalência entre as categorias profissionais demandadas para a 

execução do projeto. 

Nos arquivos dos microdados do CAGED também é realizada a seleção de empresas 

que correspondam à Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAEs que o 

projeto demanda. Assim, a título de exemplo, obras do setor de infraestrutura de 

transportes pertencem à Seção F – construção civil, a qual compreende a construção 

de edifícios em geral (divisão 41), as obras de infraestrutura (divisão 42) e os serviços 

especializados para construção (divisão 43). Dentro da divisão 42 encontra-se o grupo 

421 - Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras de Artes Especiais. 

2.2. Tratamento dos dados 

A base de dados do CAGED possibilita a seleção por porte de empresa e carga horária 

de trabalho, permitindo desta forma, a adequação ao mercado de trabalho que se 

pretenda avaliar. A título de exemplo, para o setor de construção civil, aplica-se a 

seleção de empresas com mais de 50 (cinquenta) funcionários, quantidade 

considerada mínima para esse tipo de obra, e com carga horária igual a 44 (quarenta 

e quatro) horas semanais, carga horária compatível para este tipo de atividade. 

Os valores abaixo do salário mínimo nacional são desprezados para não influenciar o 

resultado final, visto que salários nominais abaixo deste limite podem ser oriundos de 

possíveis lançamentos equivocados.  

Além da exclusão dos valores abaixo dos pisos mínimos, aplica-se um valor de teto 

salarial para todas as categorias profissionais a fim de evitar que altos salários – 

considerados valores atípicos (outliers) - influenciem os resultados da média. O teto 

salarial calculado através da média salarial de cada categoria somado a 5 (cinco) 

vezes o desvio padrão apresentou resultados satisfatórios. 

Observou-se que quanto mais robusta a amostra, maior a estabilidade dos dados 

obtidos, desta forma, optou-se pela utilização de um período de 12 meses. Como os 

dados utilizados da base referem-se a diferentes data-base, resulta a necessidade de 

aplicação de ajustes monetários para equiparar os dados em uma mesma data-base 

de referência. Para atingir esse objetivo, utilizou-se Convenções Coletivas de 

Trabalho - CCTs, observando as condições e os critérios de aplicabilidade para cada 

unidade da federação, de acordo com o disposto em cada uma delas. Os pisos 

salariais também são considerados neste levantamento, evitando-se que os salários 

fiquem abaixo do piso da categoria definido em convenção coletiva. 



Ainda que se utilize os registros de 12 meses de entrada e saída, em alguns casos de 

categorias profissionais específicas sega-se em um número muito reduzido de 

amostras. Desta forma, arbitrou-se como número mínimo de amostras aceitáveis a 

quantidade de 10 (dez) amostras, adotando-se amostras regionais ou nacionais, 

quando essa quantidade mínima não for obtida, conforme exposto abaixo:  

 Categorias profissionais calculadas pela média local: adotam o valor do salário 

médio obtido a partir de dados da UF por apresentarem mais de 10 (dez) 

observações por UF. 

 Categorias profissionais calculadas pela média regional: adotam o valor do 

salário médio obtido a partir de dados da Região Administrativa por apresentarem 

menos de 10 (dez) observações por UF. 

 Categorias com média nacional: adotam o valor do salário médio obtido a partir 

de dados nacionais por apresentarem amostras reduzidas (isto é, menos de 10 

(dez) observações) nas Regiões Administrativas.  

Quando se trata da obtenção de salários em períodos de tempo subsequentes, 

objetivando valores estabilizados de salários, a metodologia FGV IBRE prevê ainda 

utilização da média móvel aritmética (ou média móvel simples). Assim, como última 

etapa do processo é realizada a média móvel aritmética dos 3 (três) últimos 

resultados, considerada uma medida plausível para analisar e controlar possíveis 

flutuações decorrentes da ausência de uma amostra suficiente nas UFs. 

 

3. Encargos sociais 

O cálculo atual dos encargos sociais baseia-se na Metodologia FGV IBRE e utiliza os 

seguintes parâmetros: Porcentual de Homens na Função, Faixa etária de Mulheres e 

Homens em Idade Fértil, Porcentual de Demissões sem Justa Causa e Tempo Médio 

de Permanência.  

Para o cálculo do porcentual de homens na função, faixa etária de mulheres e homens 

em idade fértil, demissões sem justa causa e tempo médio de permanência, foram 

utilizados os dados do CAGED, seguindo o mesmo tratamento realizado para 

obtenção dos salários. Para o cálculo do Auxílio-Enfermidade e do Auxílio-Acidente 

de Trabalho são utilizados o número de contribuintes do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) e o número de Auxílios-Acidentes de Trabalho concedidos, que constam 

no Anuário Estatístico da Previdência Social de 2012. Para o cálculo da Licença-

Paternidade e licença Maternidade, que demanda percentual em idade fértil, foi 



utilizada a taxa de fecundidade por UF, fornecida pelo IBGE referente ao Censo 

Demográfico 2010, além da já citada faixa etária de homens e mulheres do CAGED. 

São levantados também, separadamente, para as 27 UFs, os dias e os feriados 

nacionais, estaduais e municipais referente ao período de 8 (oito) anos, obtendo dessa 

forma uma média por ano de horas trabalháveis e horas trabalhadas por categoria 

profissional com base nos dados do CAGED. 

Para o cálculo adequado dos encargos sociais, faz-se mister a identificação da real 

necessidade: se encargo social de posto de trabalho, onde devem ser adotadas todas 

as reincidências, uma vez que se trata e cobertura de todas as horas trabalháveis, ou 

se é caso de encargo social de individuo,  

 

4. Encargos complementares 

Além dos Encargos Sociais, existem ainda os aqui denominados Encargos 

Complementares, estando divididos em alimentação, transporte, ferramentas 

manuais, equipamentos de proteção individual e exames médicos admissionais, 

periódicos e demissionais que são suportados pelo empregador em função da 

natureza do trabalho e de convenções coletivas que regulamentam a atividade das 

categorias profissionais.  

A parcela de alimentação pode apresentar condições diferenciadas a depender da 

natureza do trabalho e das CCTs, onde, por exemplo, podem ser especificadas a 

obrigatoriedade ou não do empregador o fornecimento de alimentação e o valor de 

vale refeição a ser fornecido, quando este for o modelo adotado. 

No caso do auxílio transporte, a lei 7.418/85 determina ao empregador arcar com os 

gastos com transporte do trabalhador que exceder a 6% do salário básico. 

As parcelas de custo referentes as ferramentas manuais e equipamentos de proteção 

individual – EPI ou uniformes estão atreladas ao tipo de trabalho a ser realizado. A 

definição dos custos pode ser realizada em função da frequência média de utilização 

diária, da vida útil e do custo unitário de cada item especificado para cada categoria 

profissional. 

A parcela de consultas médicas admissionais, demissionais e periódicas, aqui 

considerados apenas como exames ocupacionais, são calculados mensalmente, de 

acordo com a variação do tempo de permanência na função (obtida nos microdados 

do CAGED). Recomenda-se que o valor dessas consultas siga a tabela da Associação 

Médica Brasileira – AMB e seja atualizada ao menos uma vez ao ano. Em caso da 



necessidade de exames específicos, a depender da função exercida, os mesmos 

deverão ser especificados com os mesmos critérios. 

 

5. Encargos Adicionais 

As parcelas de encargos adicionais são benefícios concedidos aos trabalhadores, em 

função de determinações específicas de acordos ou convenções coletivas de trabalho 

de diferentes regiões e entidades sindicais, os quais geram desembolsos que se 

acrescem aos encargos sociais e complementares. 

No caso do setor de construção civil, a título de exemplo, foram adotados os encargos 

de cesta básica, seguro de vida e assistência médica, segundo o determinado nas 

convenções coletivas do setor consultadas para cada UF. 

 

6. Resultados 

A seguir são apresentados os resultados da valoração dos custos de mão de obra, 

conforme metodologia detalhada anteriormente. Para exemplo serão demonstrados 

os resultados obtidos para a categoria profissional Servente na data de referência 

janeiro de 2018. 

Inicialmente para obter os salários da categoria servente é realizado a análise junto a 

lista de CBOs para identificar as ocupações equivalentes, conforme apresentado na 

tabela 1: 

Tabela 1. Relação de CBOs utilizadas na composição da categoria Servente 

Categoria Código CBO Descrição CBO 

Servente 

717005 Demolidor de edificações 

717015 Poceiro (edificações) 

717020 Servente de obras 

          Fonte: Classificação Brasileira de Ocupação – 2002 - MTE 

Na sequência, após os tratamentos estatístico descritos na metodologia e aplicar os 

pisos determinados nas CCTs, foram obtidos os salários médios para servente na 

região sudeste, com o respectivo número de amostras par cada UF, apresentados na 

tabela 2: 

Tabela 2. Salários médios e amostras para Servente nas 27 UFs – janeiro/2018 

UF Categoria Profissional Salário médio/h Amostras 

MG Servente  R$                       5,39  42.072 

ES Servente  R$                       5,52  4.404 

RJ Servente  R$                       6,69  21.255 

SP Servente  R$                       7,28  75.076 

  Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getulio Vargas (FGV) 



Como se observa pela tabela 2, o volume de amostras obtidas para o cálculo dos 

salários da categoria Servente é muito expressivo, chegando a 75.076 amostras de 

salários em São Paulo, mesmo após os filtros e tratamentos estatísticos realizados. 

Obtidos os salários médios, são calculados os valores porcentuais de encargos 

sociais, utilizando os parâmetros obtidos pelo CAGED para o Servente e 

complementando com os dados do INSS e IBGE, assim como os encargos 

complementares e adicionais. A tabela 3 apresenta os valores obtidos para esses 

encargos referentes a UF Rio de Janeiro em janeiro de 2018: 

Tabela 3. Valores de encargos sociais, complementares e adicionais para Servente no Rio de 
Janeiro – janeiro/2018 

Encargo Valor 

% Encargos Sociais 115,19% 

Encargos Sociais (R$)  R$     7,71  

Encargos Complementares 

Alimentação  R$     2,71  

EPI  R$     0,35  

Ferramenta  R$     0,06  

Transporte  R$     0,54  

Exame Ocupacional  R$     0,09  

Encargos Adicionais 
Cesta Básica  R$     2,11  

Seguro de Vida  R$     0,03  

                          Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getulio Vargas (FGV) 

Na sequência o gráfico 1 apresenta a participação de cada parcela no custo total da 

categoria Servente para a UF Rio de Janeiro para o mês de referência janeiro/2018. 

Gráfico 1. Composição do custo da categoria Servente no Rio de Janeiro – Ref. janeiro de 2018 

 
             Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getulio Vargas (FGV) 

Por fim, somando os valores obtidos para salário e demais encargos chega-se ao valor 

total do custo de mão de obra do Servente em reais, conforme tabela 5. 

 
 
 
 



Tabela 5. Composição dos custos de mão de obra para o Servente no Rio de Janeiro – 
janeiro/2018 

Parcelas do Custo de Mão de Obra Valor 

Salário R$     6,69 

Encargos Sociais R$     7,71 

Encargos 
Complementares 

Alimentação R$     2,71 

EPI R$     0,35 

Ferramenta R$     0,06 

Transporte R$     0,54 

Exame Ocupacional R$     0,09 

Encargos 
Adicionais 

Cesta Básica R$     2,11 

Seguro de Vida R$     0,03 

Custo Total   R$   20,29 
             Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getulio Vargas (FGV) 

3. Conclusão 

A pesquisa de mercado para a definição de salários tem sido praticada largamente e 

utilizada na definição de custos de referência. No entanto demonstra-se bastante 

limitada quando comparada com a abrangência que uma base de dados com registros 

administrativos pode oferecer. 

Assim, a metodologia FGV IBRE mostra-se viável para a atribuição de valores para 

os salários das mais diversas categorias profissionais envolvidas nos serviços de 

infraestrutura pesada, educação, esportes e consultorias ambientais etc. uma vez que 

são obtidas informações em número extremamente superior ao que poderia ser obtido 

em uma pesquisa de mercado. 
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